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LUCIANI
Tweede 'Deel.

LUCIANI SCYTH,
Ofte van Je

Herbergsaamheit,

Hyprijfl de Macedoniers , enfekre Patro~
neu 3 die hem vorderlijk zijn geweefl door

het exempelvan Anacharfis een Scyth ,

ende Solon te Athenen.ffoe hy in *t kort

kennis van heel Griekenland kreeg , en

door de heele Stad van alle bekende ge-

eert en gerefeetieert wierde.

iSTacbarfts was de eerReScyth

niet
,

welk tot thenen

quam,om in de Griexe Let-

teren en Difciplinen geoef-

fent te werden : maar voor

hem is'er noch eenenTo**-
ris geweeft 3 een Man die veel verftands

had, en genegen alle goede dingen teleeren ,

nochtans uit geen Koninklijken bloede ge-

fproten : maar herkomftiguit den gemeeneo
hoop der Scytfe Natie , van die men gemeen-
lijk Oftifedts (dat is acht-voeten) noemt,

II. Deel. (A i) wclk§



4 Luciani Scyth *

welke aileenig regeren over tweeKoejen en
een Karre ofte Wagen.

Bcfen Toxaris dan is niet na fijn Vaderlant

wedergckecrt , maar is tot silhtntn , alwaar
hy fijn verblyf had, gedorven, en een weinig

daar na ook onder de Helden gerekent : want
de tkenienfèrt deden dien vreemden Medi-

cus groote cere aan. Van die tijd af heeft hy
altijd de naam vaneen Helt gevoert ; maar het

is dunkt my,depijne waardig ce verhalen, hoe

hy op 'cregifter der Helden quam , en voor

een vandcJEftuUpianen aangefienis.

Be Sc)tben hebben niet alleen voor een

maniere de menfehen onfterffelijk te maken }

cn hare dooden na Zamolxls toe te (enden

:

maar het is de Grieken ook geoorbft in Grie -

kortland de Scythen tot Goden te maken.

Wanneer ylthenen fehrikkelijk vandc peft

wterd aangetait : Zoo had de Huisvrouw

van den Raads-heer rchiteles genoemt,

nachts gedroomt,dat'er eenSsythfen Dodtor

by haar Hond , die gefegt hadde , dat de peif

ioude overgaan, wanneer zy fekere nauwe
itecg met wijn befproeidc, (want dc ^thener

Vrouwtjesnamendefe woorden in acht) en

achtervolgde defen Raat : het gefchiede doe

,

dat de peft ophief, en niet meerder gradeerde,

het zy dat de vuile dampen door de geur van

de wijngedemtzyn,ofhet zydat Do&or To-

XArhyts anders geweten heeft van meerder

krachten, want hy was daar Medicus, en had-

de fulx de 'Jthenknfers terade gegeven. Dit

>s de reden waarom men hem daar noch foo
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©ver loont. Want tot fijnder gctuigcnifle

Swert jaarlijks een fneeu-wit Paert opgeoffert,

op die plaats daar Dimenete fcide , dat hy van

:daan quam, doe hy fulx gebood. Aldaar be-

vontmen ook dat Toxaris .begraven lag > niet

leen glorieus opfchrifc 3
alhoewel men het niet

aliewei kon iefen ; boven op een pylaar daar

was een Man uitgehouwen met een Scyiifih

gewaar, inde linkerhand was een uitgefpan-

iien boog , en in de rechter , foo het ieheen »

jhadhy een boek. De helft van het lichaam

was door lankheitvan rijt vergaan.

Niet verre Yan het huis van Dipylus } aan dc

linkcrhanc , daar men in de Academie gaat 3

fier men een kleine tombe, met een beek, dat

op de aarde lcit, maar fomtijds eens met n cu-

we kroonen ververfh Zy feggen darier fom-

niigedaar door van de koors zijn geholpen.

jFIet is geloofwaardig, dat-hy wel eertijds de

Stad van de peft bevrijd heeft.

Maar om weder tot ons propooft te ko-

enen. Defen Toxaris was noch in\!even

;

want als ^fnacharjis onlangs uit fijn Vader-

Jant was getrokken ,
foo quam hy in de Stad ,

alseen vreemdeling en Barbaar,heel vcrbaafl,

nergens bekent 3 vreesachtig, bevende, niet

wetende wat hy doen fou. Hy was wel be-

|wuft
t
dat een yder de, gek met hem fcheeren

fbude>om de vreemde kleding die hy aan had,

en dathy niemand vond daar hy in fijn taal

mede fpreken kon. In ’t kort , het reifen

v erdroot hem, hy nam voor» als hy Athene-

efien bad» op fijn voeten wederom tekee-

A $
ren

,



6 L u C l A N I Scyth ,

ren,maat eerlt een Schipjen te huuren, otn na

Mojfkortis ce varen ,
van waar hy dan binnen

veertien dagen in Scytbttn komen kon. De*

wijl *4rutcharfis dit by fich felven docht ,
foo

fchijnt het dat hem een goede geef* moet ont-

moet zijn, te weten, Toxaris die hy op nee

Kerk-hofte Athenen^Ceramicen gefegtvond-}

Want ,
dewijl het kleed met het fijne overeen

«juam, fog hy dat het na fijn Vaderlant geleek.

Hier door kon ^nacharfis hem lichtely k ken-

nen, die vandedeftigfte Stammen derSeythen

was gefproten. Maar hoe kan ^nacharjis we-

ten^daiTö^ri/ fijn lansman was ;
zijnde op fijn

Griex gekleed, roet een gefchooren baart,

fander gordel,of geweer, welfprekend en feer

aardig,gelijk aJs of hy uitA ttkx geboortig was?

by was feer hervormt door de langheid van tijt.

Toxaris fprak hem aan inde Scythife taal. Zijt

gy niet ytnacharps de Soon van Daucetus?

^/nacbarfis dit hoorende , fchreide van blyd-
j

fehap, om dat hy een Man vond die hy niet al -

leen k«nde , maar ook met hem fpreken kon.

Hy vroeg hem,wel lieve Man,hoe kentgy my?

waar op hy antwoorde : ik ben fo 'c fchynt uw
Iantsman,fegt hy,uit Scythien herkomfiig: mijn

naam xsToxarisjdzx uit Koninklyken of Ade-

lyken bloede, want dan fou iku wel bekent

zijn. Zijt gy dan Toxaris , daar ik foo mee-
j

nigmaal van geboort heb , te weren: dien

Toxaris d ie fijn Wijfen Kinderen verliet en

uit curieushert Griekenland ging befichtigen

,

welke ik weet dzt]te>4thenen in groote ellime

gehouden wierd? ik ben die fclve man ,
fegt
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hy , wiens naam en faam onder u lieden noch

gebleven is* Derhalven,feide«^w<*ck4rp*, vve“

tet dat ik uDifcipel wel wefen wil,wantik ben

ook even als gy ,uit nicuwsgierigheit uit mijn

Vaderland na Griekenland getrokken, alhoe-

wel de Volkcren,daar ik in’s reifen voorby ge-

trokken ben,my veel leeds aangedaan hebben.

Zoo gy my nu niet tegen gekomen waart , ik

(oude regelrecht weder na het Schip gegaan

hebben. Zoo verbaart waar ik, Tiende dat my

alles loo vreemt en onbekent was. Maar ik

zweer u by den P erfiaanfen Zabel , en de Za -

molxis 3
onfe Goden, datgymy rox*meen$

als een vreemdeling omleid , en toont my al

de voornaamfte dingen deler Stad: en tgeen

vorder in G riel^enlant meer te hen is , als ook

de Wetten, Infettingen, deftige en aanfjenïy -

keMannen,haar manieren,publijke Spelen,en

haar ommegang van leven: want gy zijt eerit?

cn daar na ben ik uitgetrokken om kennine te

krijgen van dit Republyk. Laat my doch niet

weder henen gaan, fonder dit alles befigtigt te

hebben. Dit hebt gy leer wel gevat, feideTcxa~

ris> want, hoe foud gy konnen weder
keeren,

daar gy uwe voeten noch nauwlyx op den

drumpel gehad hebt :
weellgoetsmoeds. gy

moet niet weg gaam>noch gy fulc de feStad niet

verlaten,voor datgy alles befigtigt hebt,delel-

ve oceft geen kleine aanlokfel voor de vreem-

delingen, wanthy falufodanig traceren, dat

gy niet meerom 11 Vrouw en Kinderen den-

ken fult.Ik fal u alles toonen/c geen te >fthe-

nmen in gantfeh Criel^enland :^ hen is. Hier

A 4 woont
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woont eenTeer wijs en verftandig Man , dat

«en Inboorling is,die veel in ^4fien en -&gyp ‘

Un gereift heeften daar by met de grootfie van

4e werelt verkeert : is van geen groote midde-

len ofCapiraaljmaar fchijnt in ’c uitterlyke aan-

ileneen Bedelaar geHjk tezyn. Gy fult fien dat

by fo gemeen is : evenwel om fijn wijsheit van

yder een geacht wert , en aangebeen , j
a ge-

bruiken hem meenigmaal om wetten in het

Republijk te maken , en fchamen fich niet na

fijn geboden te leven. Zoo gy met defè

vrientfehap wilt houden, en gy hem te deegen

leert kennen, zoo fai geheel Griekenland uw
toegedaan zijn. En het principaalfte dat

hier in moet gedaan werden , is , dat ik u daar

een groote recommandatie fal doen. Laat

ons niet langer wachten, feide *4nachArfis, te-

gen ToxarU , maar brengt my hoe eer hoe lie-

ver by hem . Want ik vrees dat hy anders niet

te fpreken fal zijn , en de genegentheit die gy
tot my hebt,weinig achten fal.Goet,fegt hy: ik

fal voor hem een aangename fake uitrichten ,

wanneer ik hem gelegentheit fal geven om
een vreemdeling te herbergen.Volgt my maar

na, zoo fult gy dadelijk fien hoe beleeft , eer-

biedig, vriéndelijk en aangenaam hy tegen de

vreemden is. Het geluk fchijnt ons te willen

dienen, want hy komt ons tegen; hy is het die

daar in fijn felven fpreekt: te gelyk fprak hy

Solon aan : ik breng u, fegt hy , een feer groot

gefchenk, te weten : een vreemdeling , die

hier t’eenemaa! onbekent is. Hy is van ge-

fiacéit en geboorte eenSyth , uit Adel ijken

bloede

,
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bloede

,
en deftige Ouders. Hy heeft fijn Va»

derlant verlaten, om by ons te wooncn, en te

verkeeren
,
en om alle uitftekende dingen die

in GriskenIantzyn, tebefichtigen. Hier toe

heb ik hem een kort begrijp aangewefen , om
alles binnen korten te mogen fien 3 en aan de

voornaamfte bekent te werden , nader weg
kan ik niet bedenken , dan dat ik hem by u re-

commandeerde* Zoo ik u te recht kennCjis-

Iwj fultgy dat geern doen? brengt hem tot

alle kenni{Te>en maakt hem als een Inboorling

van Griekenland,Als gy Soion gefien hebt, fo©

hebt gy alles gefien yïnacharp. Dat is */ttbe+

mn,zn dat is Griekenland Acht dan niet meer

een vreemdeling te zyn. Zy kennen u nu alle,

gy zijt nu allemans vriend geworden. Hier fal

u defe man toebrengen.Gy ful deSeythen t
?
,ee-

nemaal vergeten, wanneer gy u hier wilt ge-

meen maken. Gy hebt nu loon van uwe reife,

te weten, een einde van uwe genegentheit e»

begeerte. Dit is een Griexe wet en regel , en

een fieker teiken van de ttife Philofophie.

Want liy is fecr gelukkig die de eer mach ge-

nieten, om met Soion te verkeerenden gemeen
te zyn.

Hetis te lang alles op te halen , hoe Soion

met dit gefchenk vermaakt was ; wat hy ant-

woorden hoe vriendelijk hy daar na met hem
Jeefde , hoe dat Soionhem leerde 5 en in allé

dingen onderrechte, hem alle vrientichap be-

toonende, hoe hy hem by de principaalfte der

Grieken bracht, hem verforgde 5 en in gr®ote

cftime maakte# Den anderen was verbaaft

A 5
©ver
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©ver fijn groote wijsheit , foo dat hy niet een

üroo breet van dien Heer fijn zyde week.

Hy leerde nu in een ommefien, dat hy ken-

nisvanlieelöm^toJ kreeg, en was by

yder beminden gefien, gei yk als hem Toxans

voorfegt had. Solon kan de deugden van

^c^r/Jxniet genoeg vertellen, foo dat hy by

allen, daar den Wetgever Solon mede ver-

keerde ,
in groote eer en efiime gehouden

^vierde. Want het volkTullen altijd die groo-

te eer aandocn 3
diele fien dar van de Grooren

geacht werden. Daar is noit Vreemdeling

Borger geworden ,
loo \\y Theoxenusgeloo*

ven mogen , die onder fijn fchriften f als ook

dit exempel verhaalt. Ik mein niet dat delen

v4n&ehirfis na de doot van Solon
,

in fijn Va*

derlant is wedergekeert.
-

Maar wil ik u nu het eind verhalen ,
opdat

dit Ruk niet Tonder hooft en fchijne ? Het is

nu tijd de Borgers te kennen, daar^nacharlis

en Toxaris meelt om uit haarVaderlan ge-

komen zyn 9 tot wel k ik den ouden Solon van

^thtnen oQbracht heb.

Mv is ook yts diergelijks gebeurt als Sln*-

charfts. En ik bid u by de gunfi-Godinnen ,

dat gy de geisjkeniflè niet quahj^ neemt

,

wanneer ik my by een Koninklyk Heer ver-

oelyke. Want hy is geweeft een Barbaar :

yordersniemant fal lichtelyk léggen, dat wy

Syriers minder zyn als de Scythen. Wy wil-

len onfeTiak niet verder by het Konm^lyke

vergelijken, als gefege is. Want, a.sikeerit in

uwe Stadt als vreemdeling getreden ben,

tiende
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flcnde haregroote ,
heerlykheit, Volkrijkig-

heit , macht en aanfien, foo üom ik als verfla-

gen. Ik was langen tijd als verhaalt, want ik

ïny niet genoeg verwonderen kon. Gelijk als

dien Jongeling Telemacbut , uit het Eilandc

Ithaca geboortig, fich verwonderde wanneer

hy het huis van Menelaus fag. Even eens was

ik ook geilek, doe ik lbo een florecrende Stad

!ag> en gelyk den Poëet legt, die naet alle goe-

deren bloeit , daar een deftige en gelukkige

Stad mede kan opgepronkt werden. Onder-

tuffehen dacht ik wat my Hond te doen. Ik

wilt dat gy lieden in Oratien uitmuntende

waart. Wat deed ik dan om foo een Stad niet

ftiizwijgensverby te gaan? Ik fochte (want

ik wil alwillens de waarheit legge) wie in

waerdigheit de principaalfte was ,
by welk ik

gin”: foo kreeg ik'er geen een, ahsitutchar-

fit, en dien vreemden Toxarit, maar meer, of

liever alle ,
want fy fpraken niet alle uit eenen

mond. Want hier vvoonen vreemdelingen ,

veele verfcheidene, deftige en uiftekcnde

Mannen in defe Stad , doch twee zijnder , die

in Gedacht, Adel en Digniteit, alle andere te

boven gaan. Vorders in wijs heit en welfprc-

kemheit foude men die wel by de Mnfen mo-

oen vergelykcn. Het volk is haar wonder

gunflig, en toegedaan: ’c welk in een Stad

•feer deftig is. Aangaande hare goetheir, en

beleeftheit tegen de vreemde , foo weinig nyd

tegen foo een meenighte volks, eerbiedigheit,

weldadigbeit, goethartigheit , en ommegang

fult gy moeten beiyden ,
als gy wat met haat

A 6 hebt
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hebt omgegaan. En om fich meer te ver-

wonderen 3 het is uit eene familie Vaderen

Soon. De Vader is niet anders dan of gy 5o-

Pericles , of^rifiidesfaagz. En de Soon*

foorasdieugefienhad, die fou u terftont na

fijn huis gebracht hebben. Hy is fraai lang van

Hature, van een Manneiyk wefen , feer min-

nelyk. Dat, als men hem hoort fpreken , foo

killere men met de mond wijd open. Zoo een

aardige lieffelijkhek heeft hy over fich in het

fpreken. Zoo dikwyls als hy in’t openbaar

een aanfpraak voor
?
t volk doet , foo luillert

yder een met open ooren neerftig toe : zulks

legt men ook te .Ashzncn gebeurt te zijn aan

de Soon van Clinïa ,
alhoewel kort daar naar

beroude, dat zy Atlcïhiades feer vriendelyk

onthaalt hadden. Om met weinig woorden

te leggen , defe Man is die gene daar het volk

op vertrouwt , en haar eenigfte goet en toe-

verlaat is. Zoo dan delen, of fijn Vader u ont-

vangt , en met ti vriendfehap houdt , foo fal

ii de heele Stad aanhangen , en gy fuli foo te

feggen in behouden haven zyn.

Dit wierd van yder een gefegt, alhoewel ik

myne reden met geen eed en wilmuiten. Ik

hier van een preuve nemende , fchijnt my re-

delijk wel uitgevallen te zijn. Het is hier geen

werk van te fitten, en te toeven , volgens den

Poëet Ceyus , maar men moet met handen en

voeten in de weer zyn > daarom moeder was

gefegt en gedaan werden , om met fulke lui-

den vrjentfehap te maken . Zoo wy dat dan

nawehfch en begeren krijgen hebben wy
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ruil» het gaat dan voorde wint , het wee:

is dragelijk , en de haven is naby .

L U Cl A N I M ANIER
Om

Hiftorierx te fchrijven.

Mier leert hy hoe men een Hiflorie moet be™

fchrijven . Zijn deelen. De fouten cue

daar in leopen,fio in vsoorden als zamen-

[lel &c.

M En (egt 5 lieve Phïlo
,
dat ten tyde als £yf-

machiis regeerde 3 met fekere (lékte geOa-

genwierde: welk in defer manieren was: in

*t eer ft begonden fy alle door deStad de koorts

te krijgen 3 die de heele Stad door gratieerde.

Van 'c begin afwas zy continueel; op de le-

vende dag warender veele , die veel blocds

uit de neus q
iuyt wierden, maar andere kregen

een onmatig zweten, welkeen einde was van

de koors. Ondcrcuflchen beelden zy haar fci-

ven wonderlykephantafien in van defe koors,

Zy wierden alle als aangeport om Tragediën

te maken , zy maakten klaag-liederen , ,en

fchreeuden. Voornamentlyk fongen zy de

sfndromeda van Euripldes : en zy overkfem

dikmaalsde woorden van Perfenté Stad

wasvoibleeke en magere luiden : de feven-

daagfeTreur-fpcclders niet onbekent : oTy-
A 7 rm\
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rxn
\ gy }

liefde der Menfben en Goden &c>

Dit nepen zy Teer iange luids keels , tot dat de

koude winter haar van dierafernie fteurde.

Het fchijnt dat^rcW^/deTiTurfpelTchrij-

ver, daarde oorfaakafgeweeft is, welke op

die tijd vermaart was,die haar in’c midden van

de hitte Somer de fabel van ndromeda ge-

fpeclc had, defe afgefpeek zynde, ging'er daar

verfcheide met de koorts op den hals na huis

toe, foo dat het Icheen dat^fndromeda ,
Per-

feu* en Medafa 9
haar altijd in de finnen

fpeelden. Defe ^tbderhife plaag , regeerde

niet alleen onder het gemeen,maar ook on der

den rang der Geleerde. Zy wilden wel juift

niet haar rafernie in Treur- fpeien toonen
i

,

want fy hadden Treur-dichten genoeg, die

niet vreemt waren : fy loopen alle tot die wel-

bekende dingen, te weten, touien Oorlog re-

gen de Barbaren, en de wonden in ^fmenien

gekregen, en die gedtjurige Victorie; daar

vvei't byna niemant gevonden ,
of hy wi lal

een Hidorie (chrijveft: Ja het fchijnen wel

alle ThucydideSj Herodotion JCenophontes.

De Oorlog is de Vader van alle, want die

heeft feer vee! HiftoriTchrijvers gemaakt, cn

dat om haar eenige plaag. Na dat ik dit fag
,

lieve vrient, foo fchoot my dat van dien Sino»

penfer in den fïn. Als men feide dat Philippit*

met fijn Leger aanquam, foo begonden dc

Cerinthers te fidderenen te beven: elk dede

evenwel fijn beft: d’eene maakte wapenen

vaerdig; tVander haalden eenige fteenen

bveenj andere kalefaterden de Storm-toorens

van
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van de Stad met de Muurcn 3
men maakte Bol»

werkenen Citadellen s/oo datd'een meer de~

dealsd’ander.

Als Diogenetd it fag, en niets hndde dat hy

dede ,
(vvantniemant gebruikten hem om yts

te doen) foo fchorte hy lijn rok op , en rolde

lijn ton daar hy in woonde mer alle ernif en

yver de hccle-Stad op cn neer : daar was

ymant van Gjn bekende die hem vroeg , wel

Diogenes hoe hebt gy
?
c foo druk ? ik i ol myn

ton ioo watj feide hy, op dat ik onder foo veel

woelende gceften niet en fchijne aheeii le-

dig te zyn. ;

Alfoo doe ik Ph'ilo ,
op dat ik nieten foude

fchijOen alleen (lom te zyn in defe kakeiagtige

en {happende .werek , en nier als een Come-

d i ach tigen n aftcep .ftiizwijgens verby gevóere

werden, fo heb ik niet ongeraden geoordcelt,.

foo het eerdglihs mogelyk was, dat ik ook

mijn ton foude rollen :ik vviljuift geeiiHifto-

ri verhalen , of eenige gedenkwaardige ge*

Ichiedeniilènteberde brengen. Ik ben daar

niet Hout genoeg toe, en fiilx mo-tmen van

my niet verwachten. Ik weet beft wat een

gevaar het is 5 lbo ymant over berg en dal lijn

tonne rolt
,
voornamently k foo een tonnetje

als het mijne is, dat vry wat losjes , en niet al

te vaft gebonden is, want fa daar ymant maar

een klein fteentjen tegen wierp , fou het

t'eenemaal in duigen vallen . Wat is dan myn

beft uit? hoefal ik beft den Oorlog aanvangen

en buiten fchootsblyven? ik fal het u leggen»

Ik fal my van de rook ,
zee- baren en forgen

araou-
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afhouden , die tot nadeel van ecnige Hiftorie

zijn. Defe kleine ver maninge, cn weinige

geboden moet ik den Schryver voorzeilen ,

pp dat ik by het gebouw by haar den min ften

mag zyn ,
alhoewel het opfchrift myn naam

met dragen fal , daarom Tal ik maar met het

eind van mijn vinger de leem aanraken.

Alhoewel fommige meinen ,
dat fy tot die

fake geen waarfchouwingc van nooden heb-

ben , niet meer als 'er konft tot het gaan, fren

en eten noodig is ;
als ofhet feer ligt en veer-

dig was voor yder een , een hiliorie te fchry-

Wh , als hy maar met woorden kon uitdruk-

ken 'c geen hy begrepen had. Gy weet felfs,

myn Vriendjof het foo makkelyk isdiet'faam

tefetten s maar fooder yts is, dat veelforg

op het lyf heeft , is dit van hetminfteniet ,

Foo ymant j als Tbucyds'sfcgt , een Hiftorie als

een eeuwig gedenk-teeken fal vercieren. Ik

weet dat 'er weinig zyn, die door myne re-

den bekeeren fullen, maar ik fal veele daar

door moeielyk vallen , voornamentlyk die

haar werk nu ten einde gebtagt hebben , en

hare Hihorien publykelyk hebben uitgege-

ven. Soo fy nu al geprefen zyn van die gene,

die defelve gehoort hebben , foo fouw het

gekke mans werk zyn nu weder y ts in hare

fehrifecn te veranderen , die nu alreede in’t

ligt gekomen, en in handen van de Ho*
velingen zyn. 't Is evenwel niet fonder re-

den , dat fy hier eens vermaant werden , te-

gen dat 'er nog een oorlog mogte opftaan*

h zy van de GaUun tegen de Gznn,ofdaarfe

van ;
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van de Indianen tegen de BaBrianeti }
(want

niemand fai tegen ons durven aangaan, daas 1©

alle dandcrgebragc zyn) foo konncn jy die

deste beter maken *
foo fy dit als een regel ge»,

bruikcn willen , en fulks voor goet keuren y

foo moeten fy alweder met de eigende ruf-

ten gemeten werden, De Medicyns fouac n

fulks niet vreemtagten , dat Too doende ce

'bderiten de Fabel van Andromedd fpeeiden,

Voorders, dewiji’er tweederlcy raadfiag

is, (want d’eene leert uickiefen, en d’andet

fig wagten ) (bo moer men in ’t begin feggen^

>yacymant, die een Hiftorie fchryven moet 5

ontvlugtenfal, en hoe ymant die geheel en

fuiver op fyn voeten (al (lellen* Daar na $
in

welke dingen hy niets feylen kan, en waar

door hy op de regte weg geraakt ; te weten r
met wat inleiding men beginnen fai * hoe de

faken op fijn order moeten ge fielt en t’famen

gevoegt werden; wat manier by yder fiuk

dient te zyn; wat men fiilfwijgende moei

verby gaan ; welk men wat bre :der moet

handelen | hoe men die uitlegt 5 en de fake

te paffe brengt, defe en diergelyke fuüenwy

op het iaatfte verhalen» Nu gaan wy de rou®

ten toonen , die de quade Schry vers gewoon

zijn te volgen.

Ik foude te verre van
?
r propoofi anoopen ,

wanneer ik de fouten van de gemeene Schrij-

vers wilde te berde brengen , hos fy komen te

pecceerenm de woorden , klank ,
feuten*

tien , 8cc. want het zyn gemeene fouten , a^s

ikeefestheb 5 die in de woorden ofaardige
b ö

wu-
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uicfpraak gemerkt werden. Maar ’t geen in

de Hiftorien befondcrlyk te buiten gegaan

werd,kan menligtelyk in ’t obfervecren mer-

ken; 'c welk vny dikwils onder het hooren

te paflè komfjvoornamentlyk foo gy haar alle

met volle ooren laat hooren.

'cis evenwel nietontydelyk eenigctot een

voorbeeld op te halen , uit die gene ,
welke

foo gemaakt en uitgegeven zy n. Voor eerit

fullen \vy dan toonen, voor foo veel een yder

fondigt. Want fommige verfuimen de Hifto-

rie, gelyk als die gefchiet is , te bcfchryven ,

en houden haar alleenlijk op om deVelt-

Overhen en FrinfTèn , met haar pryfen en

pluimflrykcn , diefe tot den Hemel roe ver-

heffen: de Vyanden daar en tegen weten fy

weder klein te ftellen. Hctfchynr dat fyniet

en weten dat een Hittorie en lofdicht van

elkander fcheefen , als de groove en fijne Mu-

fijk-fharen , en daar geen klcene zee tuflchen

beiden vlied ; want die een Lof digt fchryfc,

heeft alleen voor die gene, welke hy pryfen

wil , met de hoogffe lof en eer te verderen en

op re pr >nken ,
al fou hy daar by liegen dat 'er

de Duivel om lagt
,
foo mag het dan geen

kwant.

Maar in een Hihorie is het heel anders ge-

legen , daar mag ingevoegt werden dat niet

gefchiet is , ja daar mag niet een kruimt jen in

om met de Medecyns te fpreken ,
welke (eg-

gen
,

dat in de gorgelpypen . die men geme-

neiyk de verkeerde keele noemt ,
niet een

kruimtjen en droppeitjen dranks in mag loo-
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pen ,
of tnen begint te heeften.

Wederom fcbynen fy onkundig te zyn,dat

de Poëfie andere regelen heeft, als een Hi -

ftorie. Want een Poëet heeft groote libertcit

om yts af of by te voegen ;
hy werd van

een Goddelyken geeft gedreven, hy is onder

fubje&ie van de Sang- Godinnen, en met haar

vuur aangeblalen, want of hy vliegende paar-

den wil aan de wagen fpannen ,
om

dat andere over het water ,
of over de koorn-

halmen fou laten loopen , dat is niet met alle
*

of wanneer lupher de gantfche Aarde cn Zee

by een ketting om hooge trok , foo vreefen fy

niet; want als die al qinm te breken, foo

is 'er geen nood dat die verplettert foude wer*

Maar als fy stgammnm willen prijfen *

foo mogen fy hemvry wei by lupiter verge-

lykeh/r fy in 't hooft of öogen: wat debóm
belangt ,

fijn broeder Neptumts ,
en fyn pan-

der by die van Man ;
foo dat delen loon van

'SZtrens en JEropes aan allen deelen met dc

Goden overeen komt: want het is niet ge-

noeg, dat hy alleen by Iitpiter
>
Nepuiun

en Man vergeleken werd, om hem aan allen

deelen te volmaken.

Maar foo men foodanigen pluimftrykery.

ineen Hiftorie voegt ,
wat is dit aan anders

als een tc voctgaande Foelie, in welke die

groot-fprekende woorden ontbreken, tonen-

de anders niet dan leugenagtïge beufclingen*

die fonder verfen verfiert zyn ? Dit is dan geen

kleine * maar een vry groote fout ; want
ymant
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ymant moet de eigenfchap van een Hi/foris

wit de Poëde weten te onderfeheidcn , en die

Verbafterde ornamenten , en andere fabdag-
tige verderfden daar uit laten, en- niet buiten

dc palen van de waarheit flappen : want die

gaat even als ofeen van die voorname en def-

tige Worflelaars , met fijne en purpere klee -

deren , rontom vol (frikken en cjuikken--be-

hangen » wilde aandoen , en daar en boven
fyn aanfigt met hoeren-blanket fel beffreek,

om quanfuis blank en mooi te toonen : hoe
ipufoo een helt in \ worflelen niet belaggen

worden, wanneer hy hem met dufdanige kle-

dinge mifmaakte ?

Ikwilfulks niet feggen , als of men nic-

mant in een Hilforie mogte pryfen y maar het

is de kon ff van *t werk alies op fijn behoorly-

ketyden flond te doen , dat men ons daat

geen overdaat in doet
,
op dat den Lefer in

fuike oppronkfcls geen walg krijgt.

By gevolg dan moet men hier de middel-

maat in houden , en niet fchynen voor die nu
leven, maar voornamentlyk voor de nako-

melingen, gelyk wy terfkmd fullen toonen.

Vorders, daar zynder die meinen dat een

Hifloricin twee deden nioetgedeüc werden,
te weten

,
in een vermakdyke en nuttige, en

daarom voegen fy haar lof-digtdaar by ,als of

dat vermakelyk , en den Lefer aangenaam
was. Hier kunt gy ligtdijk befpe iren , hoe
verre fy van de weg diwalenj want fy gebrui-

ken een valfche en verbaflerde verdciliilgc.

De Hiftorie is maar een werk, daar is ook
mazr
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maar een einde » welk de nuttigheids, dieal*

leen uit de waarheit' moet gehaalt werden®

Maar de vermak ei ijkheit is wel goet , foo die

de Hiftorie volgt ,
gelijk als een fehoone ge*

ftalte den Worftelaar : foo niet, waarom

foude men dan niet konnen feggen ,
dat Nt-

cèftrdtus , de Soon van ifidorus uit Hercules

gebooren is, en hy genereus en groother-

tig is , ja Iterkcr dan beide fijn tegenpartyen,

alhoewel hy van aanfigtvry leehjk enoi»be-

fnedenis: die fchooncn silc&ns van M'm-

fwn fal met hem worftelen ,
foomenfegt,

zijnde een vrient van Nicoflratus.

Wanneer een Hiltorie vermakelijk is 3 foo

krijgtfemeer Minnaars: maaralfoo hy in alle

deden fijn volmaakte eigenfchap heeft, die

met de waarheit overeenkomt} foo is daar

geen kleineforg toe van noGcien. Daarenbo-

ven moet dit ook gefegt zyn,dat hetgeen ver-

makelik en ongelooflykin ecnHiftorie fchijnt,

fo wert dat van verlfandige luiden ,
die hei fle-

nen hebben» vry wat nauwtjes onderfocht,en

onderkropen , die omfichtiger zyn ak den

hondert-oogigen s$rgus 5 en alles nauwer

ondertafien, als het geit by deW illelaars ge-

daan wert : foo datzy dan de verbafterde en

leugenachtige Hiftorien verwerpen. Maar die

wettig met de waarheit overeen komen , die

werden dan aangenomen 3 en voor goet ge-

kcurt. Diergelyke dan moeten een ander tot

een voorbede {trekken : en na de andere moet

men niet kyken, al was het dat die pluimftry*»

kende prijfers haar teberflen prefen.

Zoo
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Zo gy dat dan niet in acht neemt 3
eenHifto-

nediehy boven maten vermakelyk wilt ma-

ken , mee do or Fabtikn, Lof-d ichten ?
en meer

andere leugenaehtige pluiroftrykerien onder

te mengen *
fo© maakje die Herosies in Ly~

dien gelijk. Gy lubt hen>mi(khien wel in

een fchildcrie uitgebeelt geilen
3

alwaar hy

Omphaie diende , zijnde met een wonder

vreemt kleed verdere: en hy had wederom

iljnLeeuwen-huid om het hjf.met fijn kriodfe

in de hand : hy daarentegen haar geele rok en

kleed aan hebbende, fot by haar tefpmnen:

ondei'tulTchcnfoofloegOft^bd/* hem dapper

met de pantoffel op de kop , en \ geen het al-

derfnaakft en onbetamelijkft was , dat het

kleed aan fijn lichaam niet en pafte* foo dat

defcnGod fijn Mannelijk lichaam fchandelijk

bedierf» en Vrouweiyk maakte.

Veele Tullen ook defe uwe dingen prijfen 4

Maar die weinige ,
welke gy veracht , Tullen

haar buik te barften lagchen, wanneer zy defe

uwe ongeleerde, cjualyk luidende, en niet wel

aan een hangende tYamenftelling Tullen fien.

Want de eigenfchap die yder fake in ’t byfon-

der toe komt , is ook aan die allecnig fraai en

cierlijk. Maar foo gydat wilt verbakeren *

foo misfteat hett’eenemaal. Ik mach noch in

h verby gaan dit feggen, dat die prijfingen een

alleen maar behaagt , te weten ; die geprefen

wert ; maar andere ffrekken zy tot een tegen-

heit engroote walg,voornamentlyk: wanneer

daar dieonmatige,opgepronkte en geftoffeer-

deleugens in konacnjom Tö doende in de gunft

te
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te geraken van die gene die geprefen wen ,

waar door zy haar pluimftrykerien de werelc

bekent maken : want zy en weten het foo niet

na de kon ft te doen noch haar pluimftrij-

kerien te bedekken , ofmen bemerkt het : zy

komen fo maar met haar naakte en ongeloof-

lijke leugens daar plots in vallen: fo dat zy haar

voor gefielde doel komen mis te fchietem

Want die van haar geprefen werden, haten

fulke luiden , en krijgen daar een af keer van

,

en houden die als voor pltiimftrijkers : ’t welk

niet onredelyk is, vootnamentlyk: foo die

Heeren wat genereus en manhaftig zyn , ge-

lijk het „sfriftobulus gefchiet is, welke een be-

fondere firijd van ^ilexander de Groot , en

den Indiaanfen Koning Porus befchreven

heeft. Als hy dat boek las, voornamemlyk,op

die plaats daar hy deVclt-flag befchreven had,

want hy meinde door dit middel in groote

gonft van de Koning tegeraken : wanneer hy

daar foo eenige valfche daden die deftig opge-

pronkt waren, by lapte,) foo nam lexander

net boek , en fmeet het in de rivier Hydapfe ,

daar hy doe ter tijd in voer ; uw rïftobule ,

feide de Koning,hoorde men ook foo te doen:

om dat gy fulke dingen voormy in een befon-

dere flag gedaan hebt,en foo veel Oliphanten

hebt doot gefchooten. Zoo dat lexander

dat feerqualyknam , want hy kan defioutig-

heit van dien Archetektniet verdragen , want
hy wilde den berg hem tot een beelte-

nis maken , en dien berg hem doen gelijken •

Alexander dan fiendc dat hy maar een pluim®
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flryker was, gebruikte hem foo veel niet meer
tot andere dingen alsvoor hcenen.

Waar blijft nu defe vcrmakeUjkheit ? \ en

zy ymant onfinnig was ,
zijnde verkiert met

diergelijke eerpry fïngen , welkers ydelheit en

verwerpinge voor haar voeten leit 5 want dis

luiden , welke niet mooy van nanflgt zijn,

voorna memlijk de Juffertjes, die de Schil-

ders belaften om haar op hetalderfchocnfïe te

fchilderen, en meinen dat fy dan beter aanfigt

ftdlen hebben, foo de Schilder haar met roodc

koontjes fchildert , en daarby wat wit weten

door te mengen. Sodanig zijn ook de heden-

daagfche Schryvers , die de eigenfehap cn nut

der Hiftorie met leugen befoeteien , ^n die

fbo onmatelijk flöfferen, datfe de waarheit

verre te boven gaan , foo dat de nakomelin-

gen fulks daar naniet gelooven , nog aan ken-

nen nemen.
Sooymantmeintdat’er voor al vermake-

lijkheit door de heele Hifiorie gemengt moet

wefen, foo laat hem die daar by voegen, wel-

ke met de waarheit overeen komen, en ne-

vens andere ornamenten defelve verderen 5

h welk nogtans meeil verfuimt wert 5
maar fy

lappen daar maar in , dat fy
konnen by een ha-

len. ’

•;

'

#

i!

Ik moet hier iets verhalen 'c geen ik felfs

gehoort heb. Wanneer ik onlangs in lomen,

cn ook , lieve God 1 in Actaje«eenige Hifto-

rie-fchryvers een en defelve gefchiedenifle

hoorde uitleggen. Laat dog niemand, bid

ik , defe vertellinge voor emfeker en twyfel»

agtig
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achtig houden. Want ik fou het durven be*

ecdigen» fo.o het haar betamelyk was. Een

dan van defe nam fijn begin van de Zanggo-

dinnen, haar gun ft verfoekendc , tot het werk

dat hy fchrijven foude. Zietgy wel hoe aar-

digen begin, en l?oe het met foo een Hiftorie

overeen komt? een weinig voorrgaande 3 foo

vergelijkt hy onfen Vek-heerby *Ach\lhs} cn

TherJues by de Koning van Perfien: nier

wetende dat ^4&hilles veel beter (oude ge-

weeft zyn , zqo hy in plaats van Therfites ,

j

HtEor haddedoodgefiagen»

i

Daar na bracht hy lof van frch (elven by »

1
dat hy waardig (cheen fulkc manhaftige ce

deftige daden te befchrijven. Doe begon hy

;

fijn Vaderland Mikten te prijken , daar by

doende,dat hy beter dede ais Homerus , om
dat die nergens mentie maakte van iyn Vader-

Lint. Aan het eind dan van fyn voor-reden

beloofde hy met volle woorden de onfe tot

den Hemel toe te verheffen ,
en de Vyanden

daarentegen tot de Helle toe te vernederen.

De Hiftorie begon hy dan in volgende ter-

;

men, verhalende daar byde oorfaken daar

i

den Oorlog uit gerefen was : want dien zeer

fchelmachtigen en doortrapten vlegel V

o

!&

-

geftis , begon om defe oorfake den Oorloogt

Infulker manieren dan gingiiy al voort.

Maar de andere was een groot navolger

van Thucidides, die fchoeide fyn begin dan

ook op diergelyk leeft, als de ander, eerft van

fijn zelven ophalende 5 het alderaardigfte van

allen was, dat het foo wat na dc ylttifegev?

Il.Beeb (B) -wldc
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wilde ruiken. Want (let, fegt hy, Crepenas

,

Calpurnianm een Pompojopalhaan , heeft

den Oorlog tuflchen de Partheri en de iv.o-

meinen befchreven , hy begon van Honden

aan op te halen , hoe het daar mede toeging,

en eerii fyn begin genomen had.

Wat (al ik u na 200 een begin noch meer

vertellen?hce hy in sfrmtriwn oreerde , hoe

hy fich aan dien Cercurelfen Orateurtoonde

,

ofwat peft hy de Niobers aanbracht, om datfe

de l\pmeinfe f ictie niet wilden volgen : dat

van Thucydides alles verandert was, uitgeno-

men Pelafghttm, en de lange nuturen, in wel •
,

ke fy woonden ,
die doe ter tyd de peft

onderhevig waren. Vorders begon hy van de

JZtbiopers, waarom hy in JEgppten quam , i

en foo veel Koninkrijken door\vandelde 3 dac

hy wel dede met daa r lbo lange te toeven. Ik

ondertuffehen hem verlatende, begroef de

sJlkeenfe doodente Niobe ;
ik ging henen,

wel denkende hoe het vervolg fou zyn.Want

hier uit kan men wel merken, dat hy, welke

diergelijke foude voor den dag brengen , als

Thucidides , zoo ymant (onder eerbiedmge

fijn eigen woorden wil feggen , als : dat zjyn

kleine dingen, cngdyfgyfLfsgtfegthtbt. en

lieve Jupiter niet om die oorfta\. Ik hadde dat

byna wel overgeflagen, want defen Schrij ver

heeft verfcheide Wapenen en foorten van

Krijgs-gcreetfchap uitgefchreven,opdiewyle

ais de Romeinen dienoemen , ook de gracht,

debrugge&c. .

Denkt oens wat eca waardige Hiftone, en

hoe
!
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hoe die met Thucydides overeenkomt, want

onder de ~Attïfc namen ftelde hy de Italiaan-

fe, welke delelye vergierden als peerlen en

purper.

£en ander wederom van haar , verhaalde

niet anders dan een enkele d3g-rcgifter van

gefchiedeniilcn, dat op fijn voetgangers, of al

kruipende langs de aarde ging ,
gelijk als oPer

een Soldaat ,
Werk-man ofHerbergier, ge-

duurig roncom het Leger gegaan had, om al-

les nauwkeurig aan te teikenen , en dat c'za-

men geftelt had : doch defen was wat mode»

iter , want men terftont wel hooren kon wat

hy was.* hy gaf een ander, die met grooter’

gratie begunftigt is 3 ftoffe , om een goede hi«

ftorie te konnen maken. Diteenebenik ge-

woon te berifpen , dat hy fijn Boeken al te

Treur- fpelig, als vereifchte , hadde ingeftek

in volgende woorden : van den Medhfn
Callimorphus.van defefde bende derPh\drx~

gers , in de fJiflorie der Parthers &c. en on«

der ejk Boek was het getal gefchreven. Zyn,

voorreden was,om de waarheit te Peggen , al

tcfchraaljhy achte/cheen het wel,dat beteert

Medicyn eigen was, een Hiftorie te fchrijven.

Want JEfculapius is de Soon van polio*

polio is de voorganger der Mujèny en Prins

der geleertheit , Daar na begon hy in de lom-

!

je taal fijn voorreden te fchrijven , waar ondeis

hy een party woorden bracht die alleen de ge-

nees-konft raakten ;
hetfeheendathyfezo©

I

maar op een dry-weg gevonden had.

Zoo ik dan van een verftandig man fal mo®
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gen gedenken , zoo Iaat denaam onbekent

wefen, wiens fchriften een weinig te voren te

CQYÏnthm met groote lofuitgegaan zyn. Ef-

fen met het begin , difputeerde hy met de Le-

fers, poogende fyn reden geleerdelyk en wyf-

fdijk aan tc leggen , \ welk een wijs Hitte-

rifchrijver toekomt.

Een weinig daarna vólgde een (luit-reden

of twee: verders difputeerde hy van die

pkumttrykende voorredens, en die walgelykc

lof-dichten ,
die al te (curry 1 en te guitachtig

waren; maarditftond my ook niet al te wel

aan, en ’t pallen geen Philofooph met foo een

landen en grijfen baart ;
wam hy feide dat on-

fen Velt-heer de voornaamlle was , die de

Philofophen waardig geacht hadden te roe-

men. ‘Want hik hoorde hy liever aan

ons eigen oordeel gelaten te hebben.

Het is evenwel niet redelyk dat men hem ver-

geten foude , die met foo een inleidinge be-

gonnen heeft: l\kpm om vtnde Romeinen

m Perfianen te fprel\en. En een weinig daar

na: fUtwasnoodigdatbet de Perfianen qua*

lyk fonds geluiden. En wederom: FJeiwae

Olroës die de Grieken Oxyroën noemen: en

veel andere dingen meer. Ziet gy wel hoe hy

hem daar ingelyk was, defcngelykt

detyQn geene Herodctus.

Wederom was?
er een ander uitflekent en

vermaart man,die Tbucydides in deugden niet

alleen gelijk was, maar ook tc boven ging, die

leide daar alle Steden , Bergen, Velden,Rivie-

ren 6cc. uit 5 hoe die genoemtwierden , -era.

* .

: war
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waar zy leiden. Laat dat den quaat yerdiy*’

ventten Hercules op de kop van de Vyanden

doen komen. Zoo een koude (chraalheit was

daar in : die de Cafpifefneeuw , en het Franje

ys te boven ging. Van des Veltheers (chilE

wierde nauwlyx in het heele boek mende ge»

maakt , met het (langen hooft in het midden ,

en hoe de oogen wit ,
zwart , en blaanw wa-

ren. Vorders de Wapen-riem die de regen-

boog gelyk was ,
en de Draken die aan mal®

kander vaft waren, en als hair neder ningen.

Is ’t mogclykjhoe vee! duifent veerfen gin 50

gen al tot de broek van V$logefus} en de toom

van het Paart }
voorts hoe de hairlokssen van

Ofroes waren ,
als hy over de Rivier de Tygct

zwom, en in wat voor een hol hy vlood,

•t welk met Klim t
Myrthen, en Lauwrieren

die daar wieden, bedekt was , en byna in een

boom (cheenen verandert te zyn, die maakten

I

daar een groote duifterefchaduwe.

Overdenkt eens hoe dit al in eenHiftor-ie

te pafle quarn , als ofwy fonder dat niet ken-

nen weten wat daaral gefchiet was. \\ant

door haarzwakheit (wantzy weten niet wat

nuttigis) of door onervarentheit ,
(v^anr zy

onkundig zyn in’c geen fy zeggen moeten) fo

nemen fy haar toevlucht , om fulke plaatfen

en holen te befchrijven.

Als zy dan overvloed hebben om eenigc

deftige daden te fchrijven , (oo zyn fy als de

(laven die in \ korte rijk geworden zyn, enfin

haar Heers befittinge fuccederen ,
defe dan

weten niet hoe zy die kleeden moeten aan-

B 3 trekken
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trekken , noch zy weten n iet te degen aan de

tafel te fitten , en fich daar fatfoenely k aan te

voegen
9

fy Hokken zoogulfig van de Hoen-
ders, Braat- verken s , Halen en Party fen , dat

haar byna tc berfien eten.

Defen dan bdchreefook fecr ongeloofely-

ie wonden, en foorten van fierven die vreemt

waren : te weten, hoe hy aan fijn groote toon

gcquetft waar, en terftont ftorf. Zoo ras den

Velt- overHe Prifcas eens overluid riep, zoo

Jlorven daar terltont wel fes of feven van de

Vyanden. Ook loog hy in het getal der doo-

den, dat ter werelt niet overeen quam met het

geeneden Velt-heer in fijn brieven fdfs ge-

ichreven had. Wanr omtrent Europus zijn

van deVyant wel dryduifenr,tweehonderr en

fesentleventig geflagen. En van de fymeïntn

gijn maar twee gebleven , en negen gequetft.

Is die wel te verdragen voor ymant van ver-

fiami men moet fcggen dat fulx geen kleine

fout is. Wantdoor al te grooten fiudie van de

vAttiT't welfprekenthüir,zoo wilde hy de !{p -

meinfe woordennade aardigheit van de taal

in de Griexe over fchrijvèn , want Crorms

noemde hy Saturnus • Phrontis veranderde

hyin Fronto : Titanins in Tiianus ; en veel

andere meer, die alle belagchelyk waren.

Defdve befchreefook de door van Seve-

rlanus, datfe ook alle bedrogen waren, welke

meinden dat hy met het zwam was omge-
Ibracht, daar hy door honger»- noot geHorven

was : want fooeen dooi fcheen hem al te ge-

makkdyk en lichte niet wetende mifïchien
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dat die hongers- noot maar dry dagen gcduur?

had: want die door honger derven ,
konncn

wei Teven dagen uitharden : ten zy ymamit

wil, dat Ofroïs daar fo lange by ge liaan heen,

wachtende dat Severianus van honger Tonde

Daar zijnder ook lieve Philo , die daar me-

nigte van Poctifc woorden inbrengen, dierge-

lijke fchijnen my toe als een Tragedi-lpeelderj

die aan d’eene voet hoog gefchoeit is
,
en aan

d’andere een lage voetfole heeft. Men

vinteer wederom andere ,
die hoogdravende

|

TragediTcheen Teer lange inleidingent maken*

waar uit men (ich inheelt ,
dat men 111 ’c ver*

!
volg wonderlyke dingen hooren fai : Docji

1 zy weven het lichaam van de Hidorie daar 10

klein en gering aan , dat het fchande is. Het

g» ?! c of ay ppr\ kins op een Comeuie

voor Herwies ofTitan faagt ageren. De toe-

hoorders roepen dan dat gemeene Tpiee

!
woort, T>e bergen [ouden baren . en daar

quam maar een Mms voor den dag.

! Alles behoort egaal en gelijk te gaan ,
net

hooft moet met het lighaam' en voeten over

een komen. De Jlorrr.boed moet met van

geut zijnen de panfier van alderlei lappen aan

een behangen, en van ftinkende vellen t la-

men genait : daar na een Tchilt van wilgen

hout 5 en de fcbeen-ylers van fchulpen ge-

maakt, ofvan een zw*jns-huui
.

Hier liet gy nu datter veelefulke hiltone

fchrij vers zijn ? die het hooftvan de Coloy e te

!{bodus aan een dwergjes lighaam letten.W e-
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*krom fijnder andere die een hoofc maken
fonder lighaam ,e n fonder inleidingen en ter-

fiont tot de fakefèlfs komen, die daar in quan-

fuis JCenepfon willen na volgen
,
om dan

hy alfoo dede ,
te weten : daar ftpn tv? te kin-

deren geboren Dariitsen Paryfatis 8cc. Al-

hoewel die fouten nog al verdragelyk fijn

,

welke ontrent de tdamendel der woorden
gefchieden: maar ontrent de plaatfen felfs

leugens te iiofferen , en dat niet alleen ette-

lyke niylen, maar heele etmalen en dag-rei-

ièn foo veel als een leger op een dag rnarehee-

ren kan : met wat voor fraygheicof eerhkheic

lullen wy dat vergelyken. De eene heeft defe

laken foo fhpende en traagjes vergadert , daar

hy Syras nauüjx eens over gefproken heeft:

©fgelijk menfegtjde Ephurifche fabulen daar

eens over gehoor: heeft;want wanneer hy var*

'Munpm mentie maakte , foo fprak hy in vol-

gende termen: Europus, feidehy,isin Me-
fopotamhn gelegen , zynde twee etmalen rei-

lens van den Euphrates: die Coloniers heb-

ben de EdiJJ'xi voorrgep/anr. Dit was hem
nog niet genoeg , maar hy haalde zijn vader-

lant Samofita ook op , en bragt dat in dat

fel ve boek met het Ka deel en de muur in Mt-
fopdtamien over, foo datde fëlveomcingelr

en aan beide fyden aan de rivier eindigde
*

die daar voor hy vioeyde.

Het foii mifïchienuw belaggelijk .fijn ,
PhU

lo , dat ik uw een verantwoordinge Joude

ophalen
, dat ik nog Parthcr nog Me-

fopaumyt ben : onder welke my dsfcdifugo

fdujycr
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fchryvcr fidele : dit feid hy ook feer geloob

waardig van defen Severianus $ hy fwoe?

daar ook by , van fommige gehoort te heb*3

ben , die hy niet en noemde : dat hy nie^

wilde door het fwaart derven ,
nog venijn

drinken , noch fich aan een drop verhangen %

maar dat hy een Tragediachtige doot bedacht

hadde, en dat fijn doutigheit feer vreemt was.

Midchien heeft hy feer groote glafe bekers

gehad, van fchoon glas geblafem Na dat hy

feenemaal heiloten had te derven , foo

brak'er een van de grootde 9 met welkers

j

Hukken hy fyn halsdoorfnee.

Alfoo had hy geen Degen , Zwaart , of

Spiefle van doen om te derven, als hem maat

;
een Mannelykeen Heroike doot mochte ge-

beuren. Daarna, want Thucydides had een

Lijk-oratie over de gene die eerd in de Ba-

tailje gebleven warenagedaan, en foodanigen

docht hy dat Severiams ook toequam, fy

zyn allemaal jaloers op T'kHcydides , en dat

om de kleine beufelingen die in ^rmenien

gefchiet zyn.

Als nu Severianus magnifïjcq begraven

was, foo bracht hy fekeren Hooft-man Afra-

nws\>y het graf, een tegenparty van PericUs s

die dees on ditrgelyke dingen van hem geo~

reert hadde , zoo dat ik om al fijn tranen

moede lagchen : voornamentlyk, als defen

^franiasop het laatde al fchreijende en hui-

;

lende, met een droevig geluit , van die kode-

lyke Avontmalen en drinken mentie maakte;

daar na voegde hy een van ^Tjax opheeeind|

B 5 Wam
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Want fijn degen uittrekkende, en dat feet ge-

fiereus,°elyk het ^franitts betaamt, foftak by

fyn felven de keel af, by het Graf. in ’t aanfien

mn allen, niet onwaardig, by Bdlona, dat hy

ten weinig te vooren geltorven was , foo hy

diergelyx geredeneert hadde. Dit feiae hy

dan $ al de omftanders die het fagen, verwon»

derden fich , en prefen sffranhim geweldig.

Maarik veroordeelde ook de reft >
omdat hy

Iprak van foo veel foppen en potten , maar

ook om de geheugenis der koeken builden.

Ik foudeufulke dingen, lieve Philo, by

heele dofijnen konnen ophalen: maarik fa!

liier alleenig noch eenigc weinige byvoegen

,

dan tot ons ander beloofde deel overkap-

pen : te weten ,
hoe men een Hiftone met

glle order behoort te fchrijTven.

Daar zijnder die de befte dingen, belan-

gende de daden ,
t’eenemaal achterwege la»

ten, offoo maar eens in ’t verby gaan alleemg

aanroeren: door haar onwetenheit, enoncr-

varentheit, foo blyven zy foo lange in die klei-

ne dingen fteken, en pronken die foo wat met

woorden op, evenals ofymant de gamfche

fchoonheit en voordeftigheit van die grooten

Juüwr Olympus onder het prijfen niet eens

konden lien, die nochtans onuitfpre«e!yk

groot is. Alfoo gaat het , zy leggen maar de

voetbank ende rand van de kleeren foo wat

Bit, en het overige veronachtfamen zy.

Ik hoorde ymant die de batailje ,
welke by

Europus °efchier was , met (even heeie veer-

ten bcfloot: en hadde wel «wi*ig maten wa-
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ters tot defe koude vertellinge, die niet tot ons

behoorde, geconfumeert: te weten, hoefekcr

Mxnritiun, Maufacat genaamt, feerdorttig

zijnde, op de bergen dwaalde , cn dat hy on-

dertuiïchen eenige wilde Syren vond , die

haar middagmaal hielden, welke in heteerfle

voor hem vroefde
' maar daar na vcrftonden

,

dat het vrientfchap was, foo fetten zy hem

eten en drinken voor. Want een van haar was

by geval eens in Aiauritanten gevveeft , als

zyn broeder in dat Landt de militie diende.

Defe fabel duurde vry wat lang, hoe hyin

Maurufia op de jacht geweeft was, en dat hy

zoo veel Olyphanten gefïen had, en byna van

een Leeuw verfcheurt was 1 daar na hoe veel

' Vifch hy te Cdfaretn gekocht had- Delen

|

voortrefFelyken Hiftorie-fchrijver dan laat al

i
diedootflagen, neerlagen, fchermutfelingen,

vredemakingen, wachten, &c. diebyip*f**

put gefchiet waren, in de pen fteken, fiende

1
maar alleen op Adaicblon den S)ths s

dat hy

:

een groote quantiteit Scharren te C&fireen

!

kocht; en foo hem de nacht niet had over»

vallen * en tot het Avontmaai komende,waren

defe Scharren toebereit . Welke dingen zo©

hy fe niet accuraat opgefchreven had 5
foudera

%vy die niet geweten hebben: endiefchade

foude voor de Romeinen niet te dragen ge-

weert hebben 3
foo deken dorrtenden Ataufi-

cus geen drinken gevonden had 3
maar onge*

looft weder na het Leger had moeten gaan.

Maar ga ik niet alwiliens eenige menigte van

fouten verby?hoedcr eenTromtnel-rter uit de

B 6 nage-
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mgeiegen buurte quam , hoefy malkandcc

gelchenken gaven, te weten: dat dien Mat*~

tfït&dn fijn iance aan Malchlon gaf, en defe gaf

weder aan Mdufecas fijngefpe: en meer an~

«dere principale dingen , waar van dit een kort

Begrijp is.

Men mach voorwaar wel feggen dat fuike

Schrijvers de roos felfs noit gefien hebben ,

maar dat zy alleenig de doornen, die laag op de

grom groejen, naarftelyk -doorkeken hebben.

Daar was nu noch een ander Vhilo , die teer

Maggelyk was, welke fijn voeten nou buiten

Corinthzn gehad hadde , die noit eens by de

Cenchreen geweeft was, nochSyrïen oïj&'r-

•fMenïen ge ften had : die begon op defe manie-

te: men moet het geficht meerdergeloofgeven ,

#ls hetgehoor. JVant ik fchrijve dat il\ ?elfs

gezien 3
en niet geboort heb. Hy had alleen foo

nauw doorkeken , dat hy feidedat de Draken

by de Partbers- (dat is een teiken van hare

^eelheit , wanteen Draak brengt wel duifent

levende Draken voort) feer groot waren 3 en

inPerjisy een weinig.boven iberien voort*

teelden. Defe waren zy te vooren gewoon

op lange pyken te hangen ,
om de van ver ko-

mende daar mede vervaart te maken. Als fy nu

m de Bataiije ham* gemeen wierden > foo lie-

den zy die los, en fondenfc onder deVyand;

om alfoo vcrfcheide van de onfeom hals te

brengen, waarvan fommige fouden ge fteken

en door gewrongen werden. Dit had hy dan

In fijn bywefen geften, en dat al veilig, klim-

mende op een hoogen boom. Hy dede feker
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al heel wel
, dat hy niet dichte by fuiken ge-

drochtequam.

\Vy hebben nok foo treffelyken Schrijver

gehad 5 die alles foo van dichte by oog getui-

ge geweeft was * die foo een groote faak

heeft derven beftaan, want hy veelt ijds gevaar

liep, hy was ook gequetft aan fijnHant, gaan-

de van Cranien na Lerna. Dit verhaalde hy
dan, daar de Corinthsrs met onbewuft wa-
ren , dat hy nok geen gevecht aan de wand
gefchildert had geffen Hy wift niet wat Wa-
penen waren 3 ofAmmonirie, noch de namen
van de flag-orders.

Maar een ander die veel fotcer was, ver-

haalde al de daden, die In *A?menhn> Syrien
3

Aïefbpotamhrt) by den Tiger , en de Medexs
gefchiec waren 3 \ welk hy noch in geen vyf-

hondert veerfen befchreven had , en dit

noemde hy een heele Hiftorie. Het Icheelde

weinig, of het opfcHrifc wasvoor langer als

het heele Boek , te weten , op defe manier

:

De Fdifiorifche vertelling t van Antiochianus,

de Som van den heiligen overwinnaarApoilo,

( want doe hy een longen ivzf , had hy 2 erts met

loopen gewonnen) rakende die dingen
,

welke

in Arnienien , Mefopornien en Meden van dg

Romeinen Zjyn uitgerecht. Nu heb ik noch
ymant gehoorc, welke, konde bdchrijven

k geen noch gebeuren (oude , te weten , de

gevangen! lil* van de V*ologefen
f en de neder-

laag van Ofroa > dat men hem voor de Leeu-
wen foudc werpen, en op het laatfte van allen

de feergeweafchte criumph. Alibo begaf hy
B f fich
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fichtot hctfchryven als een Propheet. Ook
heeft hy een feer groote en fchoone Stad in

Aiefofotamien gebout ,
en nu bedenkt hy of

hydie Nïaa na de overwinninge wil noe-

men, oiHomon&a ,
ofIrma Hiertwijffelt

hy noch over , en defe fchoone Stad is noch

fonder naam, vol van fpotternien,en Hiftorife

opgeblafentheit.

Die daar na in Indien lullen gebeuren

,

beloofde hy ook nu te fullen gefchieden: en

een buiten fte omfchryvinge van de Zee of

Paskaart. Dit zyn niet alleen beloften , maar

de voorreden van de Indifcbe Hi floric was al

klaar, mer het derdeboek. Want de Frtnfin,

en een gedeelte van de Mauri , hadde de Ri-

vier Indm door gevaren. Verders wat fy doen

fouden , om den inval van de Olyphanten te

beletten , fal defen voortreffelyken Schryver

uit Afujiris, ofOxjdrax , voor den dag bren-

gen. Dees en diergelyke dingen bc ufelden hy

meer door fijn onwetenheit en onervarent-

heit, wanneer zy de fake felfsal fagen , weten

zy die niet na waardigheit uit te leggen, want

zy lappen daar al by wat haar maar in de

mond komt. Daarenboven zyn fy hoovaer-

digmetal die boeken, diezy gefchreven heb-

ben, voornamemlyk, met tytels.

Wederom is dit beiagchelijk, gelykalsdit %

ik weet niet van wien: FJetfo veeL offo veel de

hoefden van de Part.hife overwinningen En

wederom ,
bet eerfie entiveede van d§ Par-

thers,alfoo ook van ^ftbis Een ander is wel

wat beleefder : want il\ heb de parrhife be*

fibrtfving*
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jchrijvtngegelefen vanfel^even Demetrius een

Saga lacen Ter.

Ik 'wil fulke voordeftige Hiftonen met be-

fporten cn begekken ,
maar ik verbaal dfc tot

nuttigheit, opdatymant het gene qualyk is

,

modi te vlieden : en foo doende een goede

Hiftorie maken. Soo het waar is, ft geene de

Dialectica Tegt , dat die dingen, in welk gec n

midden is, aan dceene zydj ofom hooge ge-

heven werden ,
of om laag neder Takken.

Maar daar is ymant die gefegt heeft, dar de

plaats gefuivert is, dat alle doornen endifte-

len uitgeroeitzyn, en alle ruinen uicgebracht

zijiren Tonder dat'er te voorenyts oneffen en

ruig geweeft zy , is ft nu t’cenemaal elfen en

geplaveït: To is het dan van nooden dar gy daar

| een goet huis op bouwt ;
want toont niet al-

leen dat gy een Helt zyt, om andere uit te

roejen ,
maar toont ook u verftant , omytste

bedenken en uit te vinden ,
dat geen Memus

kanbefchimpen.

Ik Teg dan dat ymant die een Hiftoriete de-

gen Tcbrijven wil, dat hy met defe twee din-

gen moet begaaft zijn, te weten, met voorfg-

tightit of borgerlijk verftant , en krachs van

tihfpre\en. Van welke het eene een gitte der

natuureis, endoor geen konft kan geleert

werden: maar de kracht van uitfpreken kan

door lange geduurigc ©effeningen , cn na-

volginge der ouden bekomen warden. Deze

dan zijn buiten de konft, en behoeven my
daar niet over te bèraatflaan.. Want myn

boek belooft dat nieoiam voorfichcigen ver-



40 L u c I A N I manier

nuftig fal werden , die foo uit de natuur niet

is : want hy foude grootelyx te efcimeren

zijriy ja boven alle andere te verheffen , wan-

neer hy dusdanigen een konde van nieuws

hervormen, gelyk men fegc, verpompen:

want dan moed: hy loot in gout konnen ver-

anderen, tin tot filver maken, uit Cocon > Tl -

tormum , of uit Leotophidus, M\lo. Maar de

nuttigheit en raad is defe, datfe die niet en be-

fchaffen die te vooren geweeft zyn, maar om
die behoorlijk en verftandelyk te gebruiken.

Hoe dat lecus ,
Herodiïts enTheon

,

of foo

daar meer Meefters in *c kamp-vechten zyn

geweeft, hoezy Perdicca ontfangende, (foo

het defen geweeO: is die op hjn Stief-Moeder

verliefde, en daar uiteen teeringe kreeg) of

liever «Antkbusyde Soon van Sdencus, die op

StrAtonhes verfbt was , en hem een overwin-

naar in de Olympife Spelen gemaakt hebben ,

die met dienThafifenTheagetf es , ofmet dien

Scotüjfdljfen VAlüdamantes ftreed , niet om
haar natuur en aart daarop uit te leggen, maar

om de llraffe die zy te vooren van de natuur

verworven hadden , door de konif van

kamp-vechten meer wilden oeffenen.

Laat dan verre van ons wefen de nyd van

belooven , dat wy feggen zouden, een k onft

gevonden te hebben van foo grooten gewig-

tigen fake. V/y willen ook niet aannemen

van yder een goet Hiftori-fchrijver te maken

,

maar alleen van die verftandig en bequaam is

om te fpreken ; cn wanneer: zy loodanig is ,

kan man hem wel een goe weg toonen , wel»
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ke gebruikende ,
hy fij n oogmerk met lofbe-

reiken kan; daarom kan rnen niet feggen ,
dat

ymande die goet verftant heeft, geen konlt o.

leerdicht foude van nooden hebben.
_

Want

lbo ymant ibnder onderwijs op de Citner fpe-

len kan r io kan hy op die wijfe ook we! op de

fluit leeren , en op andere mftrumemen

(pelen. Soohydannu, van nieinant onder-

richt zijnde, daar niet licht hand of vinger

durft aan Reken: maar foo hem ymant de weg

wij ft, zal hyhchteiyk leeren, en'tfelvebe-

sn& t ons dan ioo eendifcipel, die he»

quiaam is om (aken te verftaan ,
en om te fpre*

ken , maaral les fterkelyk infiet , en faken kan

gebruiken : foo hem fulx belaft werde , moet

hy een Soldaten hert hebben ,
alles evenwel

'iact civiüteic : hy mach daar ook wel erva. en

in zyn , en fomtyds in de Legers verkteren

,

by de Soldaten zyn, wanneer die in ilag-or-

densgeftelc werden, wanneer zy drillen , en

haardrefteren: ook dient hy kennis van al de

Ammonide en Wapenen te hebben, wat de

vleugels zyn ,
en wanneer die (Ich van mal-

kander fpiijten ;
hoe dé Compag/nen en Le-

gers in batailje gelet werden ,
wat rechts orn

en lings om &c # kort , hy moet niet altijd

t’huisblyven ,
maar fomtyds fijn neus eens m

de wint (teken: hy moet de vertelders ook

niet te licht geloof geven. Hy moet vooral

wel opgevoed zijn t
en van een vryen aart

,

dat hy weinig vreeft ,
of op een an-

der veel hoopt: anders fou hy de qua-
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de Rechters gelykzyn, die na gunft of voor

gele het recht quaJyk mochten uitfpreken.

Hy moet niet veel agt geven of PhiLippus

het oog by Olynthus van een ^fmphipolitaan-

fen fchutter >4fier, is uitgefchoten, maar
hy moet het foodanig voordellen als dc faak

felfs is: nog ^lexander moet hem niet te

laft
ig vallen > wegens de dootOag van Clhus ;

hy moet alles op de eigende wijfe afpenfeelen

als het is toegegaan: non CUon moet hem
ook niet vervaart maken ; om d.uhv kragrig

is wanneer hy een aanlpraak doet , en dat hy

den rigterdoel als bekleed en bedt 3
omniet

tc feggen dat by dol of rafentwas: de ftad

Adienen moet ook de walg niet van hem heb-

ben , hoe hy alles befchrijtVt geen in Shilïen

gefchier 1$, hoe Demofthenesgevangen, en
4 f\ % m «. -.«• ^.>.«(1 Lm» J'V*. j »#»
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te lyden, wat voor hinkend water fy dron-

ken , en foo der eenige onder het drinken de

neerlaag gekregen hebben.

Want men fal met alle regt enbillijkheit

achten
,

altoos die luiden van verhand fijn

*

dat hy de fchulc niet en heeft , foo hy die din-

gen die gelukkelyk of gekkelyk gedaan fijn ,

vertelt
, foo als die gefchiet fijn. Hy verht rt

fe nier
,
maar hy legt die maar m :r den

uit. Want foofeecn vloot fchepen overrom-

pelt hadden , foo is hy nogtans die gene nier
§

welk fe in de gront geboort heeft : of datle op

de vlugr gejaagt waren , foo is hy daar ook a!

de admiraal niet die fulx gedaan heeft: ten fy

dat hy fulkx nie te doen had:Want al ftil-fwij-

gen»
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pende , cn qualyk vertellende , kennen fy ver

betert werden : herwas Teer ligt TbucididJ

fondament om verre teftooten, einie dry-

riem*fchuic van fftrmowates in de groot te

boorenden dien vervloekten Gyli'fitste door»

iteken, terwyl hy ondenuüchen de wegen

befet ,
en de pafiafie der gragten beneemt»

Eindelyk dc Sywtttfantn in de fteen -rninen

iieenen te laten nouwen, cn ^4thenienfers

rontom Sicihsn en It&lien met de eerfte hope

van stflcibiades te doen varen.

Maar ik mem , dat het gene eens gedaan is,

fal geen Ctoto weder ontrollen 3
nog Stropus

veranderen. Deshalven is de hiftorie een

werk, yts te verhalen, foo hetgefchiet fy.

Dit fal hy dan niet konnen doen tot dat hy

jl rtarxerces fal gevree fl hebben ,
zijnde zyn

Medicyn 5
ofop dengepurperden Candys ho-

pen, of zyn goude ketting, ofdathyeenig

paart uit Nif&tn fal krygen ,
rot looning van

fijn prijfen , die hy tufïchen zyn fchrjfcen had

ingevoegt, dat fal JCenophon nier doen , wel-

ke een regt-veerdige fcfrryyer is i
no^te ook

Thiicidides
,
het fy dat hy ymant n 'c by(on-

der haat , Coo fal hy het nootfakel ijker agten

'cgeen publijk is, en de waarheyt meerder

achten als de vyantfehap : of het fy dat hy hun

bemint , fal !iy hem niet fparen foo hy gdon-

digt of elders in verongclykt heeft. Dit een

als ik gefegt nebbe , is een hmotie eigen > dat

men lig alleen op de waarheit fal uitleggen ,

en alle andere dingen liever verfuimen. Inde

kort, gy moet niet fien op de tegenwoordige
toe-
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toehoorders* inaar op de nakomelingen die
defcfchriften in handen Tullen krijgen.

Maar foo ymant altyd de queftiewil Toe-
ken* foo werthy met alle regt onder het ge-
tal der pluimürykers gerekem, van welke
een hifiorie lang al een walg heeft schad^cven
als üe oefFen plaats van de Comedie. men fegt

dat^lexander foude gdcozhchhcn : if^wilde

geernenog wat langer leven öThneficratcs om
te &eten hoe de menfchen dat na myn dootfuilen
lefen. fy dat nupryfen en omhelfen 3

is

geen wonder,want eenyder is wel beleent hoe hy
den plafdanf\jen bier door hy me-int te behalen»

Daar fijnder ver/eheide die Homerus
^ begin-

gen geloofte geven, al is 'c dat hy taftelyke leu-
gens van Ufijjes verfcrt heeft : dit eene argu-
ment* nemen fy om de waarhcit te beveiligen
genoegde fijn,dat hy het niet by zijn leven ge-
fchreven heeft. Daarom konnen fy niet be-
grypen waarom hy Tonde gelogen hebben.

£en hiftori-fchryver moet dan onbevree ft

fijn, niet door geltgecorrumpeertofomge-
kogr,maar vry.Hy moet beminnende vryher-
tigheit in \ fpreken en de waarhcit

,
gely k als

de Komediant fegt , een vyg fat men een 'vyg,

en een fchopetn fchtyp noemey» : Tonder haat ,

nijd
, erbarmeniflen offchaamte ingenomen,

hy moet fig niet laten verbidden : eenregt-
veerdige regter, die yder een goet- willig is

,

foodanig nogt-ans dat hy de een niet billikcr is

als de ander: een vreemdeling in boeken en
Heden , eigenweteig, niemanc Tubject, niet

denkende hoe hy dces ofgeene conplaceeren
j
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fal 3 maar fijn pligt is alleenig te verhalen heÊ

geen voor de waarheit gefcHiec is.

Thmidtdes heeft hier een goede wet afge*

maakt 3 en heefc de deugden en fouten der hif-

tori- fchryvers aangeteikent 3
welke wanneet

hy fag dat fJerodotus in groote verwonderd

was, en dat zyn boeken na écfrtiifen genoemt
wierden: fo wilde hy liever een eewigduuren-

de befitdnge fchryven, die lange na zijn doodt

konde gelefen werden , als die maar alleenig

voor den tegenwoordigen tyt diendc:hy moet
vlieden t

?gecne vals en fabuleus is, en alleenig

de waarheit der daaden verhalen , om die den
nakomelingen te laten lefen : daarby doet hy
nog de mmigheit, en het opgmerk van apra

wijs hifioricos 5 op dat, foo der wederom dier

gelijke gebeurden fietmen na die fchriftcn

,

om, wel te gebruikend geen in de fiadis.

Laet dan foo een hiftoricusby my komen ,

welke met alle die faculteiten , die in foodani-

gen een vereifen 3 begiftigt is, foo in d fpreken

als kragt van woorden, niet al te bars, niet al te

fagt,wel aan een gekoppel^en civyl, niet dob-
bdfinnig, maar openbaar

;
want om de mei*

ning des fchryvers uit te drukken, moetzyn
oogmerk zynvryheit in fpreken , en de waar*
heit: hier uit fal men verfiaan,hoc klaar hy al-

les vertelt , daar met geen fcelende woorden
foekt te verbloemen, of te bewimpelen, maar
met klaare woorden, niet als het gepeupel

fpreeke, maar die van ydereen kennen ver*

liaan werden , en die de geleerden pryfen.

Hy moet ook niet al te veel figuureis en ver*

fie®
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/leringen gebruiken 3 om een gegronde re-

den voor den dag te brengen. Hy mag
ook wel foo een weinig naa de poeh hellen

3

voor lbo veel die groote woorden 3 en die

groore verheffinge belangen, voornamemlyk
als men hg in bataije fal fteilen 3het fy te water
of te land. Dan iiïer een pcënfe wint-ftoker
van doen , die de feiltjen s voorde wint laat

gaan, die het fcheepjcn makkelyk over de baa-
ren iaat loopen. Laaruw woorden als maat
op de aarde gaan, wanneer men van eenige
heerlijkheit of pryfinge fal (preken, en ymant
verheffen; alles moet niette hoog vliegen 3

maar behendig, opdathetgeloovemeriteert;
het moet niet al te vreemt en tetempeeftig
gaan , als oPer een dollighcitonderfchuilde.*

hy lijd gevaar om buiten (innig te werden,
dat het grootffe is dat men hem by de Co-
rybctntifz poefy fal rekenen.

Dan kan men fïg beter op de toon betrou-
wen en liever de reden gebruiken 3 niet onbe-
wu ft ft jnde dat in fulke woorden, geen kleine

opgeblafenthcit is3 gelijk als in de hoogdra-
vendepaarden. Het (al dan beft fijn 3 wanneer
de3 reden te paart gaat dat de uit legginge daar

nevens tevoetgaat, houdende fig aan de fa-

del vaft 3 ©p dat 'er niet agter mogt blijven.

Derhalven moet men de woorden matigen,

en als ten halven gaan , datfe niet te verre van
malkanderen getrokken en afgefchrikt wer«
den (want dat foude te oneffen fijn) nog niet

al re veelvuldig by weinige. Heteeneisvi-

neus er? het andere wakhelijk. Men moet de

faken
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faken niet verhalen foo als die voorkomen
,

maar men moet daar van dikwijls dees en ge«
ne vragen , voornamentlijk die gcene wel®
fee daar prefent fijn geweefi: : foo fulx niet en
kan gdchicden, zoowaarfchouwtdie, wel*
ke eenvoudelijk en ongefchonden diefoeken
te verrellen , tonder eenigegunft of haat daar
ytsbydoende. Hier moet ookymam fijn , die

een goet oordeel heeft , om te giffen wat goei
ofquaatis.

A\s hy nu veele dingen by een gefamelt
heeft, foo maakt als een kort begrijp van alles,

nemende de principaalfie dingen by malkan-
der,om een rouw lighaam eer ft afte teikenen.

Daar na fielt gy het in order , daar fijn glans

,

form
,
gedaante en koleur by hangende, en

yder punt uit te leggen , moet hy wat toeven,
en daerin blyven hangen: in \ kort, hy moet
fig dienHomerifen 1Hpiter gelijkmaken , die

nu de aarde van de Tbracife cavalleri aanfiet

,

en dan zyn oogen went na het landfehap van
deMyfw> Met eenen fiet hy ook na de
fche faken, en vertoont ons in wat ftaat die
fijn, wanneer hy van om hooge neder fiet:

nu went hy zijn gefigt na de Perfanem daar
sa befiet hy fe beide wanneer der eenen velt®

flag gefchiec.

In dc flag felfs fiet hy niet na een deel alleen,

of alleenige na de Infanten of Cavalerfofeen
foldaet ofruiter in ’t befonder, tenfyhy Bra-
fidas mogt fijn , dieuit hetfchipfpringt

, of
Dcmofiher.es die de fcheeps-planken afhoud,
en befetydat niemant aanboort en kan komen»

Ecrfi
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Eerft befiet hy alle Veit-overflen en Kapi-

teins, en foo zyyts gebieden , dat hoort hy,

hoe , en op wat manier dat deflagordens ge-
|

fielt zijn. Als fy nu band- gemeen zyn, en de

barailje aangaat, foo moeten zy beide beke-

ken werden : en dan moet by als in de waag-

fchaii Hellen* wie dat het velt behout, en wie

dat vlucht , wie de neerlaag heeft , en de vic-

torie.

Alle defe manieren moet ymant gebruiken,

op dat hy niet walgelyk, beufelachtig en leu-

genachtig fijn dingen aanftelt ,
maar hy moet

daar licht en vaerdig over gaan. Dit gedaan

zynde, moet hy daar toe over flappen, foohy

fich haalt. Dan weder hier komen: wanneer

diedingenfraaizyn , laat hy figop yderpunt

haaften , en elke tijd een yder toepafien , en

uit yïrmcmzn in Aleden overvliegen , en mee

eenfprongin 1herien} daat na in 1 taliën

,

foo

dat gy geenoccafie moet laten verby gaan.

Hy moet een hert hebben als een fpiege!

,

dat vloeycnd cn beider is , dat een goet mid-

den-punt heeft ,
en alle dingen wel rej?refen-

teert ,
fonder het fcheef, krom, ofqualyk ge-

:

koleurtte vertoonen. Niet als de Orateuren

fchrijven, maar ’t geen behoort gefegt te wer-
j

den, en terüont gefegt fal werdén : fy zyn nu

gedaan: daarom moeten die geordineert cn

gedifponccrt werden. Hy Hifi ori-fc hryver,
;

moet fich inbeelden dat hy Phidm ,
Praxite-

les of j^lk^menes gelyk is. "Want fy maak-
j

ten geen gom, filver ofclpcnbeen , ofiandere
j

ftoffen, maar dit was’er te voeren ai 9 en da* 14 !
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als toebereid , want de üfm? ,
ySthtnm en

Grebben fu lx gaven : (y vergierden maar de

Beelden, Paleifen,te lijmen, aan een te fctten s

en metgout te overtrekken. En dat was alleen

haar kon ft, de gemcene itoffe op de pronken.

A 1 fo gaat het ook met eenH iftori- fchrijver 5

dat hy die dingen, welke getchiet zyn , aardig

weet byeen te ftellen , en dte vertoont. The
dcCe Schriften nu hoort verhalen 9

rocint ook

daarm te fien/c gene gefocht is,daarom pryft

hy die : dan is u werk volmaakt en gedaan . En
fel ftjn eigene en ware lofdien Beelthouder

Phididt t’huis brengen

Alles dan nu foo verkiert en bereit zynde, fo

machmcn ook Tonder voorreden beginnen*

wanneer het niet hoog nootfekelyk is , dat’er

voorafiets gefegt wert.dat gelyk als een voor»

bereidingeftrekttot het toekomende. Ban
fei hy zoo ft-üzwijgens een klein voorredende
gebruiken, om te toonen, wat het is daar men
af (preken fel. Wanneer gy een manifefte

voorreden gebruikt, foo laat die maar van

twee ftukken beginnen. Niet van dry als de
Pvedcnaars,maar de weldadigheit achterlaten*

de , laat hem leere en attentie tot toehoorders

verwekken.

Ban moeten fy neer ft ig toelui fteren, wan»
neer hy toont , van wat groote en nootfekelij*

ke dingen hy (preekt/1 fy datfe tot haar behoo»
ren , of tot cenige nuttigheit ftrekken. Be
leeringe moet hy op het laatfte ftellen , wan™
neer hy de oorfeken, daden, en de voor-

naamfte hoofden heeft voor latengaan.

II.JDceh (C) Zulke
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Zulke en diergelyke prcsmien hebben de

deftige Hiftori-fchrijvers gebruikt: want als

Herodotus , op dat de daden door langheit van

$yd niet [ouden vergeten werden , die [eer

f
root en verwonderen s waardig z^yn , daaren-

oven de Gnexe viftorien en neerlagen de

Barbaren &c. Maar Thucydides, dat by al

lange defen grootenOorlogtegemoet gefien had f

die waardig is verhaalt te werden
t
engrooter is

als oh te vooren De voorreden mach wel

groot zijn; wanneer defelve met de faak over-

een komt . het zy in ’z kort of lang. De over-

flappinge tot de verhandélinge moet fachjes

en fraaitjes toe gaan ,
dat het nergens niet en

hort of fluitj met geen gaten wijd open fpert,

overal egaal en gely k ; laat daar na alles klaar

,

en geeniins duider zy n , ( gelijk ik gefegt heb-

bej eometfrayeomvattinge senth
famen^kop-

pelinge vereert. Zoofalhy alles volmaakte-

jyk ten einde brengen. Het eerde ftuk gehad

hebbendes fuk gy tot het tweede komen , en

dat al aan malkander hangende,en als met een

ketting aan een gefchakek , op dat het nergens

^efcheurt* en met gaten zy ,
dateer niet veel

vertellingen by. malkander opgehoopt Ichij-

een; het eene moet het ander fijn naaften niet

zyn, maar alles moet gemeen wefen.

De kortheit is overal goet, voornamemlijk,

wannéér daar geen gebrek van faken is. Dat

moet men lbo veel niet halen uit de namen en

woorden , als wel uit de faken. Gy moet u in

kleine dingen niet lange ophouden,maar breid

veel liever" eenige groote dingen wat verder

uit.
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yic= Alsgy vrienden te galt nood , zoofchaft

gy geen Enen ofBoonen , maar liever Fatry-

ien |
Braat- verkens, en alderleiW ïld gebraad

Gy moer moderaat zyn in de Bergen, Muil-

ren. Rivieren &c. te bdchrijven : dan fult gy
daar af gaan ,

vliedende alle aan eenhan-

eende lymigheit
:
gelyk als Ffmtrus byna

doet, die groothertig was* Alhoewel hy een

Poëet is,(o gaat hy nochtans Tditutlus, Ixkn
f

Thjus &£, vet\>ylMaMfoPartbeniiis,EHph<>«

non , oiCdlmhhttsMx onder handen had*

den , met hoe veel veerfen Cou hy niet het wa-

ter zmTdntaU mond gebracht hebben ? hoe

fou hy Ixion om het rad gedraait hebbenr2T/i» *

c) dldes heeft felfs die manier maar middelma-

tig gebruikt
,

(iet eens hoe hy daar dan weder

van afbreekt 5 hoe dikwijls (preekt hy van een

werktuig, ofeenige beleger inge/c welk noot®

fakelijk en nuttig is 3
verklaart hy, ofalshyde

gedaanten der Steden, en de havens van Sym*
lufen befchrijfr. Want als hy- die pèft ver-

haalt 5 foo fchijnt hy ook wat langer te zyn

:

overdenkt cie faken eens: hare kortheit die hy

als ter vlucht overloopt , om dat fy veel zyn.

Zoo daar een fprekende moet ingebracht wer-

den, foo moetmen die wel paden, haar eigen-

fehap hebben , en welvloejende zyn , ten z

y

het u geoorloft is te rhetorileren om te toonen

dc krachten authoriteit der reden. Het prijfen

en het laken moet al omdchtig gefchiedem

Want fy zijn buiten oordeel en recht , van

welke fulxgefegt werf. Anders fult gy varen

ahTbeofofnptM^ie verfcheide ai te vinnig bijt,

C z wans
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wanrhy drukt fijn paffien meerder uit als de

-daden. Zooderecnfabeltjen is, moet dat ai-

Jeen verhaak, maar nochtans niet geipofc

werden, een yeder mach daar van oordeelea

foo bet hem gelieft. Eensvooral (k welk ik

dikwyls repeteer) moet gy onthouden, dat gy
fooveei op de tegenwoordige tijd niet fien

moet , als wel op de toekomende. Want dan

fal men daar na noch (eggen dat gy een oprege

Man zijc geweeft, fonder flaternien en pluim

-

jftrijkerien , de fuivere waarheit gevolgt hebt

:

loo ymant hier dan natuurlyk wijs in is, foo Tal

fijn hoope boven alle andere, die daar prefent

zijn, wefen, die maar voor een tyd duuren.

Ziet gy niet wat den Architekt JQiidlus ge-

daan heeft? als hy de toorn te Pkaron gebout

had , k welk een van de deftigfte werken van

de wereltis, om de varende luiden k nachts
j

vooreen baak tc dienen, welkers licht men
;

feer verre in de zee kan fien , op dat zy niet in

PeretenUn (ouden verongelukken,k welk een

feer gcvaarly kc plaats is, daar men niet ligt kan

van daan komen , foo men omtrent de engte

komt.
Alshy dat werk gemaakt hadde , foo hief

hy binnen in de fteenen fijnnaam uit , dat hy

boven op met kalk fineerde , doende daar by

denaam van de Koning, die doe ter tijd re-

geerde. Langetijd daarna viel de kalkaf, en

daar ftonden defe Letteren op gefchreven

:

SOSTRATUS DE ZOON VAN DEXI-

PHANES, KNIDIUS, DE BEHOU-
DENDE GODEN, VOOR DE

VA-
(
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VARENDE MAN &:c. Dcfen fag niet

op de tegenwoordige tijd, noch op fijn leven,
welke kon was maar op de toekomende
eeuwigheit, foo lange defen toorn duurde ,

foude fijn naam niet uirge wilt werden.
Alfoo moet ook een Hiftorie gemaakt

werden, dar fe met de. waarheide alcyd leven'
mach

, niet die niet 11 redende woorden op te

pronken, en alleen ig voor defe tydtc ma*

Dit moet 11 dan als een rijgfnocr en gemee-
ns regel zijn. Welk wel te degen geëxami-
neert,en overwogen zynde,gcbruikt werden,
foo zal alles wel, en te rechte van ons gefchre-

! ven zijn : foo niet , dan heb ik my n ton op het
Craniu m maar wat heen en weder gerolt.

L ü C I A N I eerfle Boek der ware

HISTORIE N.

Gelijk hyin heteerfleBoek regels voorfchr'jft

om een Hifiorie te maken 5 foo vervat hy
in defe t*ibeè Boeken eenige voorbeelden ,

vjelke voelniet waar gefchiet zyn
, maar

alleen verderf: om alleenig daar een

form van te iconen 5 met eenen om de ge-

moederen , die veel in ernjlige dingen

befigzyn 3 voatte vermaken . Waarom
hy defe verhandelingeJchr'jft ? fegt Lu-
cianus infjn voorredenfe/fs.

De
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£) E Wcrftelaars , en alle andere die haar li-

chaam forgvuldig oefFenen ,
nemen niet

alleen de goede geftaltenilTe des lichaams

\vaar3maar als fy in haar volle vigeur gekomen

zyn
, hebben zy ook een tyd van rufte en ver-

poo(Inge. Alfoo moeten ook de ftuderende

luiden doen; wanneer zy haar in ernüige din-

gen uitgeftooft en afgemat hebben, behooren

zy haar lomwyls wat te vermaken >en te kors-

wylen, om daar na des te bequamer en te

vlugger te zyn, in ’c gene men wil by der hand

nemen.
Zy fullen dan groote vrucht vinden en

genieten, wanneer zy haar inlaten , om geen-

fws rauwe en onbefchaafde dingen te lefen

,

als defe fchriften zyn. De nieuwigheit en

aardigheit van de (toffe, noch de verfcheidene

waarfchijnelyke vereerde leugenen, moet

haar tot het lefen lokken : maar dit voorna-
j

mentlyk , dat niemant van de oude, ’t zy

rPoëien, Hiftori-fchrijvers , Philofophen ,
of

eenige andere , die monftreufe dingen als

waarfchijnelyk verhaalt werden , Tonder een 1

neep te krijgen , verby gegaan wert. Ik Tonde

daarde namen wel bygevoegt hebben , ten zy

ik bewuft waar gewee (t , dat gy die uit het le-

ien wel ver ftaan Toud. De Hiftori-fch rijvet
j

Cte(tas<de Soon van Ctefiochut
,
geboortig van

J$nidien y die heeft wonderlyke dingen van de

Indianen verhaalt, die hy noit van ymand
voor de waarheid geho >rt , of felfs geilen had.

Z&mhulm van degröote zee fchrijvcn Jc, heeft

ook
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ook fijn Boeken daar van nier groote feugenen

gepropt , die van geen menfehen gelooft wer-

den , alhoewel de doffe niet onaardig was.

Veele geleerde zyn haar nngevolgr,en hebben

fich ingciatcn om de eigende doffe te fchrij-

ven, die hare reifen en omfwervingen , onge-

looflijkegroote Gedierten, wilde Menfehen ,

en ongehoorde manieren verhalen : den
opper Werk-baas van defe fnnkeri , is dien

FJomerifchen UliJJ'et geweed , welk by
Moerig Koningvah Coryra, de flavernic der

winden, Menfehen met een oog , die rau vleis

eten, Dieren met veel hoofden , de herfchep»

pinge van fijn makkers door de Toverefien,en

meer andere monfireufe dingen verhaalde, en
de domme Pheacsn wijs maakte.

Als ik dit in handen kreeg, Hoorde ik my
niet eens over de leugens, wyl ik fach , dat die

fich voor Pbilofophen üirgeven , dusdanigen
flag van redenen gebruiken. Ik vervvonderde
my fee r over fulkeluiden, dat zy meinden,d&t
andere fulke leugens geloofgaven.Door nieu-

wigheit der fake, wil ik de nakomelingen ook
yts nanrlaren

, om niet alleen onwetende te

fchijnen , in fabulen teverdichten, (wantde
dofombrak my om yts voor de waarheide te

verhalen) derhalven geef ik my tot leugenen

,

die nochtans na mijn oordeel , toierabelder
eyn als die van de andere. Want , dewijl ik

waarlyk fegge dat ik lieg , foo zal ik met alle

recht en reden dcfchimp van andere konnen
ontvlicdèn,ik (eg noch eens dan dat ik het lieg.

Geen ik in defe Hidorien vervat.

C 4. Ik
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Iklchnjf, dat ik felfs noitgcfien ofgchoort
heb, dis ook in degamfche natuur nicczyn ,

01 oir geweed hebben. Daar na verloek ik

ootmocdeJyk
, dar den Leferdit niet hoeft te

geluoven ofhy wil.

Onlangs komende van dekolumnen van
Hercules, varende in de Wedelyken Oceaan,
hadden wy voor de wint. De oorfaak dder
reife, was alieemg ommyne curieusheit te

voldoen , en te weten welk de eind-paal van
den Oceaan was , ook wat In woonders daar
fich mochten onthouden. Doe hadden wy
een groote voorraad medegenomen , en ons
wel van water verfien , ruim foo veel als ons
doch tegenoeg te zyn: ik nam noch veertien

metgefellen totmy , die ook begeerig waren
om Uilxte onderfoeken,wy kochten veel Wa-
penen3 en wy huurden een becpiame Schipper
voor een goede fomme gelcs^ Het was een
Schip van middelmatige groote 3 derk genoeg
®m een dootjen uit te liaan.

De eerde dag en nacht voeren wy voor

wint , foo lang wy de aarde noch in ’c geGcht
hadden , want wy gingen maar lachjes voort»

Zoo ras als de tweede dag aanbrak , begon de
wint wat op te deken, en de Zee mee lier

te werden, zynde met eenige duifternide ver-

felt 5 het begon foo te onvveeren , dat wy
geen meeder meer van het zeil waren. Wy
keerden met de wint wederom , en lieten het

op Gods genade drijven , negenemfevenrig
dagen waren wy in de dorm : op de tachgen-

ligde dagjloo ras de Son begon te rijfen 3 tegen

wy
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wy een verheven Eilant van verre leggen , dag

met-eenige groente beplant was. De baren

van cie Zee wierden daar tegen gebroken. Het

onwedcrbegon een weinig te bedaren. W

y

gingen daar na toe , en klommen uit het Schip

om ons een weinig te ververfen , en lagen een

tijd lang plat op d'aarde neder. Eindelyk op-

ilaande, fielden wy dertig wachters by het

Schipjen twintig andere die fouden het Eilant

eens doorfnufFelen.

Als wy nu drie ftadien verre van de zee af

in het bofch gegaan waren ,
fagen wy fekere

Kolumne, met grieckfe letters bcfchreven,

die fecr duider en by na vergaan waren,welke

toonden dat fï-erculns en Bacchns foo verre

gekomen waren; daar niet verre van daan wa-

ren twee voet- happen in een heen, d’eene

was foo groot als een gemeete lands, maar

d'aoder (die ik mein vmBacchus geweeft te

zyn) was wat klcinder : die groote , van Her-

cuits , cenigc eerbiedeniflen aangedaan heb-»

bende
,
gingen wy voort.

Weinige treden gegaan hebbende
,
qua*»

men wy aan een rivier die met loutere

wyn vloeyde, welke de rivier in eilandt

Cbiitsgclyk was. Sy was feer overvloeyende ,

foo dat de fchepen daar makkelijk konden

door paderen. Ons geloof wierde doe nog

meer beveiligt, om die letteren te gclooven

die wy te vooren op de kolumne geilen had-

den ,
merkende dat Baccbns daar moed ge-

red! hebben*

OndsfHiilcbe \ wilden wy het begin van

C f,
defc
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defe rivier opfpeuren , foo gingen wy tegen

éfc vloed aan : \vy vonden geen fontein, maar
menige groote wijngaerden (waar geladen
¥an druiven. Uitdefe hare wortel vloeyde een
feer heldere wijn ,

?
z welk by een vloeyendc,

een rivier maakte. \Vy fagen daar ook vif-

Icheis in, die de koleur en fmaak van wyn had-
den» Als wy der eenige gevangen en gegeten

laadden , wierden wy terilont dronken,

als fy opengefneden waren , bevonden wy
Baars darmen vol wijn-droefem te zyn.

Dit merkende , aten wy daar viffehen by , die

Inliet water zwemmen , enalfoo temperden

*wy alle haar wynagtigheit.

Over de rivier komende, vonden wy een

vervaarlijken wij ngaart, want haar onderlle

itam , die uit de aarde ftak , was dik en vrugt-

dragende, het opper fte waren vrotiws-per-

foonen , van haar naaktheit tot boven toe was
hy na allervolmaakt. Gelijk als by ons D&ph-
VS befehreven wert , dat fy in een boom ver-

anderde als haar ^4pöilo omhelfde. Uitbet

óppetfte van hare vingers fchoten eenige

wijnrankken die vol geladen van druiven wa-
ren. Op het hooft hadde fy in plaats van hair-

lokken, bladen, druiven en klauwiertjes ; daar

hy komende
,
groetede wy haar feer fedteiyk;

%yy gaven deregter-bandj fommigefpraken

ïfcydifcb ,
eenige Indifth , en andere G riem

:

fy

kullen ons met hare mont. Maar die haar ge-

kufk hadden, wierden terllond foo dronkea

dat fy op haar beenen niet flaan konden,

fy wildeniet dat wy-'^nigeyAn haar v ugren
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af plukten , of het decié haar pijne tot fchreeu-

wens toe. Sy waren feer hoeragtig,en hadden

geern mee ons te doen : twee van de onfè

gingen tot haar in , maat fy bleven daar

aan de fchamel-declen zoo vah aan han«

gen , dat ’cr geen af komen was. Sy wierden

ook terffond van de eigenfte natuur , enmm-
telden in de aarde. Daar fchooten ook wijn-

gaarts ranken uit hare vingeren , daar wiefleia

bladen , klavieren en druiven aan. Wy verlie-

ten haar en gaven ons na het fchip 3 daarko«>

mende, verhaalden wy onfe makkers hoe wy
a! gevaren waren , en hoe onfe twee makkers

daar valt bleven &c. Wy namen eenigeton»

;

nen die wy met wijn vulden ,
enfommige

|

met water, beide uit de rivieren, en bleven des

I

nagtsaandeftrand,

’s Morgens haken wy weder met een koel

wimjen af. tegen de middag fagen wy het Ei»

! land niet meer ; maar daar ontbond een groo»

|

te draywint , die het fchip rontomdraide ,en

!
het felve wel dry duyfent fladien verre in de
logt optrok; dog wy vielen niet weder in de
zee, maar hingen tuflchen hemel en aarde

,

evenwel hadden wy de windt in
?
t zeil , waai

i door wy al voort voeren. Als wy nu defeven

! dagen en foo veel nagten in de logt geweeft

I hadden , fagen wy op de aghc dag een fe«

ker groot huk aarde in de logt hangen
,

gelijk

j

als een doorfchijnent Eiland , rond, feer
1

helder fchijnende. Hier by komende faten wy
in de haven

,
en hapten aan land. Wy onder*

j|

fogten wat landfehap het was
a
enmerekten

€ 6 dat

7
'

' v
•

^
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diat het bewoont wierde en gebouwt : by da-

ge fagen wy niet
,
maar by nagte fagen vvy dat

claar verfcheiden andere Eilandjes rontom la-

gen 5 die wat grooter waren , en ook eenige

kleine die foo ligt waren als vuur. Daar onder

was nog een aarde
,

die eenige fteden in iïg

had, met rivieren
, zeekn ,

boffehen en

bergen , welke wy dagten dat de aarde was
ik wy bewoonden.

Toortgaande quamen wy in handen van

de paarde-gieren, welke menfehen zijn , die

in plaats van paarden op gieren rijden. Defe

gieren zijn Teer groot , en meeftendeel met

dry hoofden. Hieruit kan ymant hare groo-

te afmeten. Yder vleugel is grooteren fterker

als de maft van eenkoopvaardy fchip. Defe

paarde-gieren hebben laft om ai de vreemde-

lingen die fy vinden,by deKoning te brengen.

Alwaar wy ook na toe gekit wierden ,
als hy

©nsaanfig: ik geloof, feidehy, dat gy lie-

den Grieken zijt, 'twelk hy uit de kleeding

gifte. Wy antwoorden van ja : hoe zijt gy
lieden hier gekomen , vraagde hy ,

daar tuf-

fchefr beiden foo een hooge lugt is ?- foo ver-

haalden wy hem de heelefaak. Doe begon

hy ons ook te vertellen
3
t geen hem gebeurt

was, dat hy een man was genaemt Endymion,

uit Griekenland geboortig, en daaralfla-

pende was van daan geftolen
,

en gebragt in

dat land daar hy nu regeerde : \ welk die aar-

de is, feyde hy, die daar onder ons ais de

manejfchynu Hy gebood ons goeds moeds te

üijn , en geen gevaar te vreefen : want gy fute
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alle liootfakelijkhdt krygen. Hy beloofde
wanneer hy defe (lag gewonnen had , die
hy de inwoondersivan de Sanne aandeed
wy feergelukkig met hem leven fouden. Doe
vraagden wy wie de vyanden ware% en welk
de oorfaak des oorlogs was.

Doe feidc hy Vlmetm
, welk Koningin de

Son is (want de Son wert ook bewoont als de
Maan) die heeft al langen rijd- met ons--scoor-
loogt. Hy heeft het om dele reden gedaan s

te weten, Hat ik eerdjdts eens al mijn arme
inwoonders verfamelde , en een Colonie
daarvan uicfette tot Lucifer toe , dat doe ter
tijd een wilderniflè was van niemanc be-
woont : hier door wierde Phaeton nijdig

, en
wederhiel haar

, defd ve rnet een heirieger
van paarde-mieren ituttendé

, waar door wy
de neerlage kregen,en pakten onle biefen daar
van daan , want wy waren niet flerk ge-*

noeg. Nu wil ik hem weder den oorlog aan-
doen , en mijn Colonien uitfenden : foo gy
uw felven rnetmy wiltconjungeeren

, fa! ik

u lieden elk met een Koninklijke giervogel
verfien , met al de andere armature die daar
toe nopdigis. Morgen meinen wy uit te trek-,

kern \Vel , feide ik wy zijn vol vaardig , a!$

het uw belieft. Hykt^ms aan-fijn maaltijd*

en wy bleven by hemuKS Morgens opflaandr^
wierden wy in order ge fielt /de Spions brag-
ten ons de weet , dat de vyant naderde. Het
leger belfond uit honden: duifent koppenTon-
der de Infanten en de Auxiliare troepen

, fon»
der die op de Bagafie paften

, en de wapens
£ 7 Anec-
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fmceden. Van defe waren t'achentig duifent

paarde gieren ,
maar die van de warmoes vlie-

gers afquamen 5 waren twintig duifent. Dit

is de grootfle foort van vogels , welke moes*

kruiden op het lijf hebben in plaats van vee*

ren. Die nuwatfndder waren 3 hadden in

plaats van vleugels eenige bladen de krop-fala-

de niet ongelijk.

By defe wierden de geers- werpers en de

look-vegtcrs gevoeght. Uit het noorden qua-

men de vloi-fchiecers tot hulp ontrent tach-

temich duifent 3 welke met vijftig duifent

wint-loopers verfclt waren.

Defe vloi-fchieters zijn die opfeergroote

vloyen fitten , waar van daan fy ook haar

mam gekregen hebben: de groote vanyder

vloy is niet veel kleinderalstwaalfOliphan-

ten. Vorders de wint-loopers zijn voet volk 3

defe vliegen fonder vleugels door ;
c midden

van de logt. De manier van vliegen is defe.

Sy hebben lange kleeden aan , welke fy met

wint vullen ,
gelijk een feil 3 en gaan dan voort

als de fchepen. Defe zijn met fchiiden verilen

en vermogen in den oorlog feer veel. Men fei-

de dat uit de flerren 5die boven Capadocienleg-

gen , tYeventigduifemmeefe-ballen ,
en vijf-

tig duifentpaarde-kdanenquamen : dog defe

heb ik niet gefien , 5m datfy niet quamen;

daarom heb ik haren aart en manieren niet

durven fch rijven. Daar wierden ongeloofelij-

ke dingen van haaf gefegt.

Soodanig dan was het heirvan Endymlon 3

zy had den alle eenderlei wapenen . De ttorm-

hoe-
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hoeden waren gemaakt uit fchorfen van bon-

nen : want de boonen zijn by haar groot en
harr. De harna(Ten waren uir fehubben van
boxboonen y welke aan malkander genait

zijnde, bequaam zijn om harnafiên te maken

,

want fy waren lbo hart als hoorn. Defehil-
den en degens waren gelijk als die van de
Grieken . De Batalje wierd aldus in order ge-

helt. Aan de regter vleugel waren de paarde-

gieren 3 de Koning had de belle tor fijn lijf-

garde , onder welke wy ook waren : maar
aan de linkervleugel de warmoeswliegers

9

en tuiïchen beide de auxiliare troepen. De In-

fanterie waar fes maal hondert duifent kop-
pen Berk. Defe wierden aldusgeordineerc.

j

Daar zijn by haar heel veel groote fpinne-

koppen. Want vder van haar is grooter als een
van de CycUdife Eilanden : dcfe wierdembe-

|

lafi het midden van de logt van de Maan aftoe

Lucifer toe te beweven* Dit hebben fydan
1 meel! volvoert , het velt was belpreit , alwaar
i het voetvolk in fiagordergefielf wierde. Hier
was Njffierium de foon van Eudianax velt-

heer; over de linker vleugel van de vyandt wa-
ren de paarde- mieren , onder welke Pbaeton
was. Het zijn feer grooregevleugelde beefienf

van onfe mieren feer veel verfchelende, de
grootfte van haar bedoeg wel twee gemeten

! bands. Die daar oplaten , (Ireden niet alleen

,

maar zy vochten ook heftig met haar hoorns 9

men feide dat zy in getal wel vijf ig duifent
1 %varen. Aan de linker vleugel waren by na

1

vijftig duifent logtmuggen
, zijnde alle fchut-

: ters op groote muggen fittende. Na
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Na die quamen de Jogt ravena, een Teer

vaardig voetvolk om teoorloogen. Na defe

quamen de logt daniers , die fmeten van verre

met Teer groote radijfen , die hec raakte bleef

niet lange Haan, maar vielen mors doot ter

neder, de wonden die Honken. Wanthaar

pijlen waren met fenijn van keesjes bladen be-

lireken $ hier nevens waren de afpexgie pad -

de Roeien met hare wapenen», defe vochten

met wapenen van naby , ontrent tien duifent.

Syiwerden foo genoemt,om dat harefchilden

van padden Stoelen gemaakt zijn, en hare

fpietfen zijn afpergies.

Na defe Honden de hontsballen ,
welke

van de Ster
,
genaamt de hond

,
gefonden wa-

ren, zijnde vijfcich duifent koppen Rerk: de

mannen hadden geen menfche ,
maar honde

koppen,vechtende boven op gevleugelde bal-

len, Sy fetden dat hef ovcrloopers waren van

de vyant en de auxiliare troepen , die van de

witte melks weg uitgeronden waren , te we-

ten wolk*paard'incnfchcn en werpers : maar

defe quamen als de (lag gedaan was. ’t Was te

wenfehen dat fulx niet gebeurt was. Dienu

de (lingers gebruikten
,
quamen niet, men

fegt dat Phmei&n daar over verRoorr zijn-

de, haar land in vuur en vlam {oude gefet heb-

ben*

Als de telkens opgerecht waren foo begon-

den fy alle met een Efel gekners , k welk iy

in plaats van trompetten gebruiken , en daar

mede ging deBataaljeaan : de linker vleugel

van de Son Heide het daadehjkopddoop

,

want
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want zy konden her gewek van de paardegie-

ren mee tegen liaan: onderttiffchcn ja.igd a

wy haar na 9 maar haar linker vleugel kreeg

de overhand , de on Ie d ie aan de linker fijde

waren, kregsn de neerlaag. De logt-muggen

uitkomende , die wierden tot het voetvolk

toe vervolge. Defe helpende kregen de kous

op de kop y vöornamentkjk wanneer fy merk-

ten 1 dat de hare overrompelt waren. Hier uit

oncilondeen groote vlucht , veele zijnderge-

vangen j en nog meer doot gebleven; de wol-

ken waren foo root als bloed
,

gelijk alszy by

ons fehijnen , wanneer de Son onder gaat

:

my fchoot jn gedachten * of diergeüjx wei

eertijds raogt gebeurt fijn, wanneer als H0»
mersts vermoede dat liipiter bload-droppels

had (aten regenen.

Wederom na huis trekkende, rechteden

wy twee vidlori teikensopieene ineen fpinne-

webben , over een veldilag van het voetvqlk 3

en de ander over de lochtHag j fielden wy in

de logt.

Dit gedaan zijnde , wertons van de fpions

gebood fc hap t,da c de wo 1k-paarde - rnen fch en

aan quamen , en in ’t land vielen. Als defe na-

derden 5 waren zy een onverwacht en won-
der fpeftakel. Het waren menfehen diernet

gevleugelde paarden te doen gehad hadden >

voor lbo veel zv menfehen waren geleken zy

de ColoJJcn tc P\}iodi4s wei > maar het gedeelte

dat paars was, een koopvaardy (chip niet

ongel ijk. Haar getal durf ik niet noemen , om
dat hetongelooHijkfoudefchijnem Wy wier-
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gekit van Sagittarim , welke in de Zodiaxis-

als fy merkten dat hare vrienden overwonnen
waren. Tonden fy na Pbaeton:oc y opd,uhy
wederom (oude komen. Maar fy in fiagorder

ftaande
,
vielen het manvolk aan boord, wel-

ke in geen order waren, want zy raakten door

het vluchten van de vyandin confufie, dek
waren befig om de buyt te deelen : Ty joegen

onsganfche heir op de vlucht. Sy vervolgden

on(e Koning tot de Stad toe, en van zijn vo-

gels wierden verTcheiden doot geftagen.

Sy wierpen de Vidori-teikens om verre, en

al de Spinnekops webben. Sy hepen het velt

door, en namen my met twee van myne mak-
kers mede. Hier was de Phaïton, en fy richte-

denandere Vidori-teikens op. Wy gingen

de eigenfte dag inde Son: onfe handen waren

met een draat , die de Spinnekoppen gefuon-

nen hadden, op dc rugge vaH gebonden. Defe

wilden geenfinsde Stad belegeren, wederom
koerende , maakten zy een Bollewerk in

k midden van de locht, opdat de Maan niet

foudevan de Sanne bekhenen werden. Dit

Bolwerk beftond uit dubbelde wachten, dicht

op malkander geta ft , hier door gefchiede een

hecle Eclips in de Maan , waar door een ge-

duurige nacht veroorfaakt wierd»- Hier door

was Endymion gedwongen, om AmbaiTa-

deursna Pha&ton refenden , opdatdieBol-
werkinge mogte om verre gefmecen werden ,

dat hy niet langer in dcnduifter morchtc woo-
nen 0 Hy beloofde tribuit te geven , hem een

hulp* vriend te zyn * en nanuaismet hem niet

meer
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mee? oorlogen wilde : daar bygaf hy eemgc

Qlbgiers.

Pbaeton liet hierover den Raad tweemaals

vergaderen ,
ci^eerite reis vol herde hy in lijn

toorn: maar daar na veranderde hy van ge-

dachten s
foo dat de conditiën van de Vrede

dusdanig zyn : het verbond van de Son be-

woonders $ met haar Geallieerde de Maan be-

woondersj en haren aanhang , was in defer

Arciculen begrepen ;
dat de Son bewoonders

die wal fouden demolieren ,
en daar na de

Maan geen leed meer fouden aandoen : en

voor fekere prijs de Oftagiers fouden weder

gegeven werden : dat de Maan bewoonders

de^Starren vry fouden laten ,
en tegen de Son

1 bewoonders geen Wapenen meer gebruiken

!

fouden ,
en haar wederom moeiten helpen 9

wanneer zy van vreemde Potentaten aange-

rant wierden.

De tol die de Maan bewoonder aan de Son

bewoonders jaarlyx aan de Komng moeiten

betalen, waren tien duiiènt vaten dauw , met

tien duifent Gy felaars van de zy uv 'Dat de

Golonietot Lucifer gemeen fouiczyn. Het

verbond wierde gefchreven in een barn-üec-

nenColumne, die tuftehen- de hmiten in

*t midden van de locht opgericht werf. Die

dit verbond maakten waren van de Son be-

woonders Pyronides ,
Tberhtscn Phlogliu:

van de Maan bewaarders waren Nyftor, APe*

n'ms Qn VolyUmfes. Soo ras de Vrede o der-

teikent was, wierde die wal gedemolieert , en

de gevangenen losgelaten.-
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Als wy nu weder co: de Maan quamen >

ontmoeteden wy on Te makkers, onder welke
Endjmim wasjddegroeteden ons met tranen
in de oogen. Hy rade ons dat wy by hem Tou-
den blyven , en gemcenTchap in defe colonie
hebben , dat hy my (ijn Soon tot een V7rouw
Wilde geven: want by haar zijn anders geen
Vrouwen. Ik flocghetc’eenemaaj af, en be-
geerde weder t'zei! te gaan . A Is hy merkte
dat hy ons niet konde bepraten, hiel hy ons
noch Teven dagen aan fijn tafel, en liet ons
ten laatTien gaan.

A ! de nieuwe en ongehoorde dingen, die ik

in de Maan zynde > geobferveerc heb , Tal ik

hier ook belcnnj ven. Vooreerff werden defe
niet uit Vrouwen gebooren , maar uit Man-
nen. Sy trou wen met Mannen, en weten niet
te feggen wat een Vrouw is. Want tot haar
vijfemwimigile jiar worden zy als Vrouwen
gehouden, maar boven die jaren niet. Sy ont-
fangen niet in de Moeder

, maar achter in de
kuiten. Als de vrucht gefet is, Avelt dekuit,
dan Tnijden zy die op haar tijd open , en halen
daar dc d oode vrucht uit : dan leggen zy die
met de mond wijd open tegen de wind , waar
door het dan levendig wert , da ir Ichijnt my
dac Grlexs /preek- woort Gafirocnemia (dat
fijn kuite-biiiken^herkomflig vandaan tezynr
om dat zy in dekuit, in plaats van in de buik
on tfangen.

Ik Tal noch wat grooters verhalen. Daar
wert een Toort van menlchen by haar gevon-
den, die boomacluigegenoemc werden: die

op
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op defe manicre waflchen : de balletjes van de
mannen werden afgefnedcn

, en in de aarde
geplant, Hier uit walt een vleifige boom , Teer

groot van gedaante, de Mannelyke roeden
niet ongelyk, met takken, bladen, cn akers , (o

lang als een cile. Als die rijp geworden zyn ,

werden fe afgeplukt,en tot menfehen gefmeen
De mannelijkheden werden daaraangefet, de
ry ke hebbenfe van yvoor , maar de armen van
hout

} hier mede vermengen zy met de Vrou-
wen. Soo ras als ymandt out wen 3 Jlerft hy
niet ter(lont, maar verdwijnt als een rook
in de locht. Sy hebben alle een fpijfe : fy bra-
den dc Kikvorfchen by het vuur op de kolen.
Want daar zyn veel Kikvorfchen die rontom

' in de locht vliegen. Defegebraden zynde,(oo
vallen zy in

7

t rond neder, gelyk als aan een ta«

fel , en zy lekken de uitwaferaende rook, die
haar voor fpijfe ver ft rekt. Haar drank is uitge-
pcrlle locht .

3

c welk een vocht is als dauw,dié
sy uk bekers drinken. Sy kakken noch pillen

niet , fy zijn ook niet doorgaat als wy. De
kinderen tonnen met haar billen ook geen
dartelheden, maar met haar kuiten: aldaar
zynfe doorgaat. Die kaal en fonder hair is,

vvertby haar voor Ichoon gehouden : fy heb-
ben een walg voor de gene die hairlokken
hebben. Maar die in de Cometen woonén,
werden ter contrarie voorfchoon gehouden >
wanneer fy hairlokken hebben: want daar
warender verfcheide die ons hare manieren
vertelden. De baart laten zy tot de knyen toe
waflchen , aan de voeten hebben fy geen na«

gels.
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gels ,
maar fy zyn aüe van een vinger. Achter

aan de billen walt een kool-blad , op dc ma-

nier als een (leert, die akyd groen is, en gebo-

gen zynde 5
nieten breekt. Haar fn ot sfeer

bitteren honing: als fy met werken ,
ofwor-

telen feer gefweet hebben 5
waflchen fy haar

lichaam met melk, en iy runnen de kaas, wan-

neer iy een weinig van die honig daar in drup-

pen. Sy perfen ten feer vette olie uit de Ajuin s

welke riekt als balfem. Sy hebben feer veel

Wijnga arts ,
die water voort brengen : de kor-

rels van de druiven zyn gelyk als hageiS. Ik

geloof dat als de wint tegen defc druiven (laat,

dat fy gebroken werden, en die hagel- fteenen

by ons op de aarde neder vallen.

Haar buik is als een lak, want fy werpen

daar foo vee! in als fy konnen. Men kan de

buik ook open en toedoen, daar fnn geen dar-

men of lever in , iy is van binnen dicht , met

ruige hniren befèt ,
loo dat iy hare kleine kin-

dertjes daar
;
s wünters in (leken.

.De rijke bekleeeden hg metglafe , en lach-

te klederen, of andere zijn van maffyf gout

geweven. Want die plaatfen brengen veel

Metalen voort , w elke zy weikon , en dan uit

pluilen als Wol.
Haar oogen durfik bykans niet befchryven,

want om de abfurdigheit (oude men my dat

wel licht voor een leugen toefchrijven :

evenwel wil ik het feggen. Sy hebben

dm oogen die zy uit konnen nemen ,

e i in doosjes bewaren, foo lange ,
totfy be-

geeren te-fien : welke weder in.de oogbollen
ö

flekende?
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ftekende, fiethy weder. Daar zijnder veele
die menigmaals haar eigene verliefen

, dan
Jeencn zy die maar van andere waar door zy
dan foo goet den als door haar eigene.

Hareoorenzyn bladen van hoornen
, die

men Platanus noemt, behalven die, welke uit
Eekels gevorms werden. Want die hebben
alleenig maar houte ooren.

Daarenboven heb ik in het Koningiyk Pa-
leis noeh iets raars gcfïen: daar was een leer
groote fpiegel boven op een put geieir , die
niet heel diep vv^s. Sooymantdan in de put
klam j foo kon hy alles hooren wat'er op de
aarde by onsgefegt wierde. Maar als men io
de Spiegel fag , wietdèn daar alle Steden, en
alle Volken getoont, even als of men daar
lelver by was. Ook fag ik myn Vaderlant mei
myn vrienden

; offy my nuookfagen,kon ik
niet wel feggen.

Soo ymanr dit ongeloofeiyk achte
3 als hy

daar fal gekomen zyh , fal wel bevinden dat ik
de waarheit gefegt heb. De Koning nu mee
fijn Hofjonkers gegroet hebbende/gaven wy
ons weder op de reis. Eer ik vertrok, gafEn*
iymim my eenige gefchenken, te weten, een
paar glaie kleeden, met vyfvan koper, en een
Wapen-ruftinge van Bocx-boons-fchillen :

die ik daar na in de Walvifch verlooren heb.
Hy fond met ons duifent Paarde- gieren , die
ons vyfhondcrt Stadiën verre geleiden. Om-
trent die aarde varende > voeren wy verfchei-
de Provintien verby

, wy landen aan Lucifer 3
ik nu eer ft bewoont wiert s alwaar wy ons

•van
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van Water ververfchten. Hier van daan gin-

gen wy in den Zodiax

,

latende aan de linker

zydede Sonne leggen , varende rontom des

felfs cirkel , doch wy traden niet uit op ver-

ioek van onfe maats , want de wind hiel ons

van Land af. ,
alhoewel wy fagen dat het een

vruchtbaar landr moeit zijn , dat vet en wel

bewatert was. Maar dé Wolk- paarde- rr.en-

fichen, dktcvööven Phaeton in de Krijg ge-

... dient hadden, verfpieden ons van verre, wel-

ke na het Schip toe vlogen. Als zy fagen dat

wy hare vrienden waren
,

gingen zy weg

:

want de Paerde-gieren 5 die ons uitgelei ge-

daan hadden, waren al vertrokken.

Als wy foo een nacht meteen dag gevaren

hadden 9 quamen wy tot de Lanteern-flad,

dtealfoo genoemt werd
,

en onfe reis ging

wat naarom laag. Defe Stad was tuffchen de

Pleiades en Fiyadts gelegen , veel lager als

den Zcdiax. Uit het Schip klimmende, von-

den wy niemant , maar wy lagen verfcheide

lanteernsgaanen itaan,diedaaropde Markt

en de Haven wandelden; fommige waren

klein, en om lbo te (eggen gebrekkelijk, wei-

nige warender gropte en ry ke , en die waren

dan leer uidtekend van Adel. Elk had fijn

eigen huisenlanteern,(y hadden hare namen

als de menfehen , wy hoorden haar ook

(preken :fy deden ons geen quaat,maarnoo-

digden ons in te komen. Doch niemant van

de onfe durfie by haar eten noch flapen.

Daar was een Paleis in't midden van de

Stad gemaakt3aIwaarhaarKoning des nachts

in
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in fit, die een yderby namen roept. Die dan
niet wil compareren , wort als een fchelm uit

het vaandel met de dood geflrafr. Vfy fagen
aari al wat'er gefchiede 3 en hoorde de ian-
teems (preken, en de ooriaak, waarom zy niet
'prefeir: geweeft waren , verantwoorden-

Hier kende ik ook onfe lantèern f ik vroeg
hem hoe ons volk t%uis al voer: 't welk hy
tny vertelde, en bleven daar f

$ nachts. Des
anderen daags ftaken wy weder af, en voeteii
langs de Wolken .

;

Doe fagen wy'dé Stad ATepheiococcygta

$

over welkewy verwonderden, doch de wind
liet niet toe , dat wy daar landen : Corom^de
Soon van Cotiyphion ,,

regeert over haar: do^
dacht ik om den Poëet ^friflophanes , een
Man voorwaar die wijftyk en waarlyk ge-
schreven heeft , daarom men fijn dingen wel
met opmerk inge dient te lefen.

°

De derde dag dan , begonnen Vvy den O*
j

wit&n klaarlykte fien * doch de aarde nergenl
met , als eenige vuuren in dë loefit , 'welke
helder glinfterden. De vierde dag, begon de
wint Zuidelyk te wajen, waar door wy fagjes
in de zee neder gefet wierden. A Is wy we-
derom in het Water quamen , waren wy tem
noogften verblyd, en hielden middagmaal
van ?

tgene wy noch hadden , en fprongen in
de zee, om ons een s te baden , want het was
leer ftil. Maar de veranderingé van beterfchap
jisdikwyls een begin van veel grooterquaa^
w ant als wy twee dagen voorspoedig geva«
pn hadden,foo ras de Son aan den derden da®-

II. Deel, (D) begof
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begon te komen
,
(agen wy verlcheide mon-

ftreufe Vifien , met een Walvifch van onge-
loofelykegrootc , te weten , van vijfhondert
duifenr ftadien lang. Van verre quam hy al

gapende, en de zee onhuimig makende , met
veel fchuim rontom fich ,. hy had tanden lan-

ger als onfe tuin- haken , en waren foo fcherp

alselfens," en witter als yvoor. Wy feiden

malkander de laatfte adieu , dit gedaan heb-

bende, (lokte hy ons met Schip met al door de

keel. Wy raakten fijn tanden niet eens
,

al-

hoewel wy door de (pleetjes van de tanden

deurvoeren. Binnen in fijn buik zynde, was
beting eerheduiher, zoo da: wy niet een

hand voor ons oogen fagen. Maar als hy gaap-

te, fagen wy fijn hoogte en laagte, foo datirfer

weleenSrad (oude in gebout hebben , van

licn duiïent mcnfchen. Daar waren ook

verfcheide andere kleine Vifichen, en andere

Dieren, die hy hukken gebeeten had , zeilen

van Schepen , Anker? , Menfche bcenen en

Bagagie. In he; midden was een aatde , met

heuvels en gebergten , en fco ik gis uit de hyk

die hy opgeflokt hadde , op malkander geha-

pelt. Zoo da: hier uit een bofch gefproten

was, metaiderlei foorten van boomen en

moes-kruiden begroeit, als of defelve daar

geplant en gezaait waren. De ronte van die

aarde was twechondert en veertig hadien.

Daar waren ook Zee-vogels in die Vifch

,

met Ys-vogeltjes, welke aldaar in de boomen
nehelden. Doebegonden wy hertelyk te

fchreijen. Eindelyk , als ik onfe maats dede

ophaan,
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opflaan, foo maakten wy her Schip valt. Wy
lloegen uit de Heencn vuur , en maakten onfc

kolt vaardig , van 't geen wy noch hadden.

Daar was aldcrlei foortvanVis, en hadden

ook noch Water dat wy uit Lncifer mede ge-

bracht hadden. Alsvvy de tweede dag op-

Honden, en de Vifch gaapte ,
fagcn wy fom«

tijds bergen , fomtijds alieenig den hemel, cn

ook wei Eilanden. Want wy merkten dat hy

feerfnellyk aanalledcelen desOr^wjfwom 9

Als wy nu defe verblyvinge begonden ge-

went te werden , foo nam ik feven van myn
Metgefellen, om het Bofch eens te doorwan-

delen, endoorfichtigen. Wy waren noch

geen vijf fladien voortgegaan, ofvonden een

Kapelletje, dat daar ter ecren van JVeftunm

geftichtwas, voor foo veel althans, als wy
uit het opfchrift merkten: een weinig verder §

ontmoeteden wy verfcheide graven en co®

lumnen, d ie naait een klare fontein opgericht

waren : wy hoorden ook dat
?

er ergens een

Hond blafte: en fagen rook uiteen Ichoor-

Heen vliegen,waar uit men gifte dat daar een

huis moeit Haan. Wy haaHedenonsdaarns

toe,cn vonden een out Man,met een Jongen ,

i die daar met alle vlijt een groeve maakten,om
! uit de fontein het Water daar door te leiden.

Wy waren hier door verheugt en verfchrikt*

Zy bleven ook als wy verflomt Haan , niet

wetende wat dit te feggen was. Eindelyk

ji vraagde defe oude xMan ,
wiezytgy lieden ?

1 en hoe bent gy hier gekomen ? Zijtgy- lieden

Zee*góden , ©f mede ongelukkige Menfchen
B % als
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als wy? want wy fijn menfchen , op de aarde

gebóörenen opgevoet, maar nu Zee-men-
fchen 3 en fijn. in dit Monficrbefiooten, en
drijven daar mede gins en weder. Wy meinen
te leven

,
en fchijnen te derven. Doe begon

ik te fpreken, (eggende, lieve Vader ,\vy syn
bier ook tegenwoordig 5 luiden die elders van

daan gekomen zijn^die met ons heele Scheep -

jesopgeflooptzyn. Wy komen cens kijken

hoe het hier al met het Bofch ftaat : want het

fcheen ons feer dik bewallen te zijn* Het

ichijnt dat ons God geleid heeft , om u lieden

te fien
,

op datwy weten mochten, dat wy
in defe Vifch niet alleen bedoren waren.

Maar verteltmy eens u fortuin, wie gy zyr,

en hoe gy hier gekomen bent. Zoo feide hy,

ikfal
f
t niet feggen, noch gy fult'c niet weten

hoe het hier is
,

voor en aleer gy my de eer

lult gedaan hebben, om onder rmjn dak te ko-

men, en eens met malkander van 'tgeen wy
Hebben , vrolijk te zijn. Doe bracht hy ons in

fijn huis : als hy dan Moes-kruiden, Ekels, en

Vifch opgefchaft, en Wijn gefchonken had ,

en verfadigt waren - vraagde hy wat ons we-

dervaarde: wélken ik vertelde, foo als het ons

gegaan was : te weten , die tempeeft , 'c geen

ons op dat Eilant gebeurt was* het varen in de

locht, en den Oorlog die wy daar gehad had-

den , en voorts
?
t geen ons gebeurt was , tot

dat wy in die Vifeh opgeflorpt wierden. Hy
was boven maten verwondert, en verhaalde

my ten deele’t geen hem gebeurt was : ik ben

geboortig? feide hy 3 uit het Eilant Cjrfrut*om
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met mijn Soon , die gy daar Het >
Koopman*"

fchap te drijven , ik voer in een groot Schip »

mee verfcheide vrienden van my na J taliën 3

dat gy mifiehien in de mom van ddeVifch

Hukken geflagen gefien hebt. Alles ging voor

de wint, tot Sicilien toe, daar raakten wy doe

met een groote Horna van daan , heel in den

Oceaan

:

doequam onsdefe Walvifch tegen,

welke ons alle met ons Schip opfiokre. De
andere zijn allegeHorvenreu wy fijn met ons

beiden alleenig overgebleven. On ie .makkers*

begraven zijnde , hebben wy een Kapel letjen

ter ceren van Neptunus opgericht , en leven

nufoo , alsgy hier fiet. Deïe Moeskruiden

plukken wy uit de tuin , vorders generen ons*

met Vifchen Ekels.

Het Bofch is feer groot als gy fier
, ^

vol

Wijngaarden , uit welke men overvloed van

foete Wijn krijgt',- wy hebben ook een leer

fuivere fontein met koel water, en maken ons

bed van eenige groene kruiden,wy ontfleken

groote. vuuren : en vangen de Vogels die :

daar vliegen. De Vifchdie wy gevangen heb-

ben, gaat men aan de kuwen van de Walvi cb

wallen. Daar is ook een Meer met fout Wa-
ter, hier niet verre vandaan ,

twintig Haaien

in \ rond , daar is alderlei foort van Vifch in ,

!

hier zwemmen en varen wy met een Schuit-

!

jen j dat ik feifs gemaakt heb; ’t Is al leven en

twintig jaren geleden, dat ik hier alfoo geleefc

heb, Wy konnen het hier redelijk Hellen

,

maar delnwoonders doen ons fomtijdseeni-

ge moeite aan ,doch het zijn wilde en wreedc

D 3,. menfehenp
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mcnfchen ; ei, wat gy (egt ,
antwoord ik, zijn

hier noch meer menfchen in defe Walvifch ?

ja,feer veel, feide hy,die vaneenonmenfche-
Jijke natuur zijn, en leelijk om aan te fien.

Want de Tarichanen woonen aan 'c Weit-
eind van du Bo(ch, dit volk hebben oogen als

Paling, en haar aanhchcen zijn als die van
Kreeften; iy zijn Berk ten Oorlog,onvertfaagc
en vinnig. DeTrltonomendites woonen aan
de rechter zijde van dit Bofch , aan ’z boven itc

van haar lichaam zijn fy mcnfchen gelijk,

maar vanonder Katten. Aan de linkerhand

woonen de Carcinochiresfin dzThymciphali,
dat grooce bond -genoten met malkander
zijn. In ’e midden van dat Land woonen de

Pfittopodef , een volk dat feer fne!,cn wel ten

Oorlog afgericht is. Na hetOoiten, byde
aiont van de Vifch , is het onbewoont en
wüc, en betalen jaarlijks aan de Pfittopodes

vijfhondert Oehers tot tol. Alfoo is dan defe

Land-ftreek.

Wy moeteneens hen om dit volk meeiler

te werden, opdat men mach in vrede leven ,

hoe veel zijnfe wel in fterktc,vraagde ik> meer
als d aifent, feide hy. Wat voor armature ge-

bruikenzy?gecn,antwoordehy, als aüeenig

Vifch-graten. Zoo lullen wy lichtelyk di
overwinninge krijgen , voornamentlijk *

wanneer wy geWvipende tegen ongewa-
pende Arijden. By aldien wy de Viüorfe be-

komen , leven wy altijd in ruft en vree. Dit

dan foo vaftgeftelt hebbende y gingen wy na

fet Schip om ons te wapenen. De aorfaak

dan
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dan van den Oorlog was , dat dc fchattingert

niet betaalt wierden. Want zy Jonden voik

die de Schattingen quamen halen : hy ant-

woorde trots, en vervolgde haar. Voorcerit,

warende Pfniopodti ,
en de Paguradm op

ScinihantJ (want Joo wierde hy genoemr)

verhoort, cn vielen meteen gedruisaan. v\ y

ondertuflehen honden gc\vapent i want wy

merkten cok dat het op een aanval uitdrajen

foudc , en hielden met ons vijl en t wintigen

fchilt wacht. Wy hadden geboden dat de

;

Spions ,
wanneer zy Jagen dat de Vyant verby

gegaan was ,
opftaan Jouden ,

c geen ly

‘ook deden : cn fioegen haar van achter ,
maar

!

\vy met ons vijfentwintigen (yvant $Cin!

rnsen fijn Spon, vochten mede) gingen haar

tegemoet, en vochten tegens haar met alle

geweir. Sy hamen de vlucht, maar wy ver-

! volgdcnfe tot hare holen toe. Daar zijnde?

hondert en tfevenrig van deVyant gebleven ?

\ en een van de onfe, met de Stuurman, wam
hy was van achter met de graat van een Bar

I

reel doordeken. . . .

Dit gevecht dan duurde vier en twintig uil-

ren : doe richte wy een Vidlori-teiken op ,
en

daar een dorre graat van den Dolphijn boven

op. De volgende dag quamen noch andere

»

die fich by malkander vereenigt hadden. Aan

de rechter vleugel waren de Tarïchanen) daar

Ptlawus Overfte van was ;
aan de linker wa-

rende Thynocephalïytr\ in middep de Car£i-

noebiret. Want de Trïtonomendet es waren

ihl , en hielden fich neutraal. Omtrent het

D 4 Capelletjea



8o Lucuni eer[ie Boek

Capelletjen van Neptunu

s

wierden wy hand?
gemeen , enfchreeuden met heldere keelen

,

foo dat in defe Walvifch foodanigen echo
v/as, als oPer veele fpelonken geweeft waren.
X)ele ook in de Boftchen gedreven zijnde,
wierden \vy Meefter van dat Landt

\
daar na

baden zy om haardooden te begravèn , en de
pais temaken. Wy wilden geen Vrede noc h
Pais maken,maar de vólgende dag trókken Wy
tiic om haar tot de grondt toe uit te roejen,
daPer noch Hont noch Kat overbleeï, behal-
ven de Triionoméndetss. Want als zy dat fa-

gen, vielen zy van bangigheit door de kuwen
yan de Walvifch in de zee.

Alfoo kregen wy defe Provintie in volle

befit , fop dat men niemant en vreefde ; \y

y

©effenden ons met worftelenajagen villen, en
andere dingen meer. Wy fnoeiden de Wijn -

gaar ts , en plukten de vruchten van de bop -

men,en waren als die gcne,we!kein een eeu-

Wigegevankenidegeflóótenzijn
,

want wy
namen ons vermaak en Welluft foo feet als

meukende.
Wy bleven daar foo een Jaar en acht

Maanden
, op de negende Maant , de vijfde

dag , omtrent de tweede fpleet van de Vifch
,

(want dat dede hyall'e jfaren eens , foo dat wy
giften , dat Het de vier getijden des Jaafs war-

ren) hoorden wy haaftdijk een geniep en

groot tumult
,
gelijk als of het van eenige ge-

biedende Schippers en Roejers was. Wy lie-

pen yerbaall: na de mom van dié Vifch ,
tuf-

fchen de tanden Baande , fagen hec allés aan

,

een-



der ware ïïiffbrieft. § £

een wonder fpe&akel om te ficn : het waren

menfchen* (onder liegen ,
foo lang als een

halve kadie 3 die op groote Eilanden, gelijk als

imet Schepen, voeren.

Alhoewel ik wel weet dat ik geen waar-

fchynelijkheden verbale , foo wil ik dat noch-

tansfeggen. De Eilanden nu waren langwer-

pig , h jog , in 't ronde ontrent elk van hon-

dert iladien. Hier op voeren ontrent acht en

jtwintich mannen. Defe faten aan de (ijden

van de Eilanden om te roeyens de riemen

waren grootc noortie fparre boonaen met tak-

ken en al. Agter üond de Stuur-man op een

verheven heuvel ,
fluerende met een koperen

roer van een ftadielangi Aan de voorfteven

waren ontrent veenieh gewapende mannen,

die vogten /t welk menichen fchenen Tonder

hair-lokken. De hair-lokken warennietan-

ders dan vuur ,
welke brande , fo dat zy geen

üorm-hoeden vannoodenhadaen. ïn plaats

van feilen , blies de Wint tegen de bonchën

aan, foo dat zy hier door gebragt wierden
*

daar de Stuurman wilde. Daar warender nu,

ook die de roeyers aanporden, en daar het op™

fkht over hadden , fy gingen melder ais de

Galeien. Eerft fagen wy der maar twee of

dry ,
maar daarna weifefhg , zy begonden

een voor een te vegten. Veele wierden ver-

morfêlt en in de grom geboort. Andere

klampten malkander aan boort , y échten dap-

per , foo dat fy naulijx van elkander konaen

geraken.

Dk t ai de voorfteven geilek waren om te

I) 5
vechten-.,.
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vechten , die deden grooten yver om haar
partye af teflaan: dog zy koffen niemant le-

vendig vaneen. ïh plaats van yfere haken,had-
den fy verfeneide veel-voet viiïchenaan mal-
kander valt gemaakt , die fy in de boflchsn
fmytende de Eilanden aanhaaldcn en va&
maakten. Sy fmeten ook met Oeflers, van
welker een , eengantfche wagen vulde: ook
metfponfen foo gt oor ais een gemeten lands.

Van d’eene party was JEolocentaurus overdek
on van d'andere Thalaflopota.

7
t Scheen dat

zyom de buit vochten. Men feide dat Thalaf-

ftpotes 3 groote menigte van Dolphinen de
jEoloentxuren had ,

?
c welk men hooren kon

uit het geen iy malkander verweten. Sy rie-

pen ook de namen van hare Koningen.
Eindelijk wonnen het de JEolocentauren f

daar verdronken ontrent hondert Eilanden ,

dry vingen zy met menfehen en al. d'Andere
. raakten op de vlugt. Defe d 7anderc wat achter

volgende, en avont geworden zijnde , keer-

den fy tot hare fchip- breuk, en kregen het ha-

re. Want daar vergingen niet veel minder dan
ïachtentich Eilanden. Sy maakten vitftori tei-

kenen van defe Eilands ftrijd, boven op de
kop van defe Walvifch , hangende een Eiland

van de vyand op : die nagt bleven zy by defe
vifch , haar met haken en ankers daaraan va ft

houdende: wantfy hadden feer groote fterke

ankers van glas gemaakt. s
7Anderen daags

deden fy facrificie boven op de vifch, begroe-

ven hare dooden
, en gingen verheugt weder

keen al flngende. Dit was het dat ik va i dele

J^ands gevecht ; c Eggen had, LUCI-
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LUCIANI tweede Boek der ware,

H rST OR I E N.

Dit is een vervolg van de voorige Hifto-

rie.

O Ndertti Heben wierdc ons dat leven in dte

Walvifeh verdrietig 3 cn fogten door

een
i

gé lilt of konft daar uit te geraken: Voor

eerlt docht het ons goet aan de rechter

zijde door te graven, om alfoo door dat

holte konnen weg vluchten. Alswy nu on-

trent vijf Hadren diep waren gegraven , en

niet vorderden , haakten wy het werk. Doé

begonderf wy het bós in brant te heken , op

dat déWal vifch möchte fterven .

?
c welk wel

gehikkénde^ feudeh mén wel haaft daarm
geraken. Wy begoftdén dan van voren aaiM€

branden en té blaken , dog de eerfle fes (even

etmalen ' vbélde hy nog geen warmte daal?

van . Vorders op de agfte en negende dach ,

merkten wy dat hy hek was , want hy kon

met foo een hefcigheyt niet méér gapen als te

vooren y maar de kuwen vielen terftond Wé*

der toe. détiendé en elfde dach ttierfhy ^ en

begon te Hinken. Op de twaalfde dag merk-

ten vvy naulijx $
dat wy gevaar liepen om in

defe vifeh téenemaal beiloten te worden.

Dewijl hy dan tioch gaapte fiaken wy ee'ni-

ge dwershouten tuHchen dé tanden op dat Ie

iViët móchten roegeflagtn Werdén. Onder-

walen bouden wy daar een (chip van balken 9

D 6 en
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en lieten het in’t water aflopen , vorders ook
alle andere dingendienootfakelijk waren.
Sdntarm wierde Stuurman. Wy trokken

het fchip uit door de fpleten der tanden 5 ia
de zee. Wy klommen boven op de rug om
teyi&orie reiken te iicri ^ en offerden aan
ISftptunus

f aldaar bjeven wy dan dry dagen
(want het was ftil weer,) de vierde dach tra-

den wy inhet Cchip , en voeren weg.
Hier o^Q.ioetedcmwy veele doode lichaa-

die vaFi die Eiland^flach doot gebleven,
waren., die hier en daar dreven. Wy ver-

wonderden ons over haar grootc. Na eeni-
ge dagen gevaren te hebben

, kreegen wy een
getemperde locht ; daarnabegomdeNÓorde
WiHt met een heftige koude te Wafeh* waar
doot; de heele^ee toe vroor , niet alleen effe^.

bavehi pp * maar tot de gront toe , wel dry
bonden paden diep, h welk wy merkten
Wanneer men pp het ys gmg.
De wind foo blijycnde , konden wy dè

koude niet langer dulden * foo verfonnen wy
fts, welken raad ons ScinthariMgegeven had-
Wy groeveneen groot hol op het ys, daar wy
ontrent dertien dagen in verbleven 5 wy
öookten daar vuur , en aten gebraden rjfch

want ondetj te graven vonden wy der ver-
fchcide : ^1$- dpkafl begon op te raken , trokv

ken ^i^fëtópnit het ys, en fpandenonfe.
lellen uit l voeren; over het y-s al voort-

Qfv «fen *kfebpgQi\ het ys door de
warmte dat- alles w§cfcr ia
W3t§r;^erancierde^. • Nu; marmwy- d®mtrant
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dry hondert fiadien verre gevaren

;
wannéér

\vy eeril een Eiland van matige groote be-
gonden cellen , alwaar wy ons van Water
ververlten , want wy hadien gebrek , ook
(chaoten wy daar twee wilde Stieren,: met de
boog. Döfè Stieren hadden bare hoorns niet
op haar voorhooft* maar in, de oogen*,volgens
believen van Momhz.

Een weinig daar na qnamen wy weder in,

een zee, niet van Water, maar van ivielkr al^

waar wy een wit Eilanc ontdekten , vol van
Wijngaarden, Dn Eiland was een Eer groo-
te kaas , die foo op malkander gdlremt was
*t geen wy daar na bevond en , ,

als men daar
van.gege^n hadde : het was in

?
t ronde óm-

|rent van vijfen twintig fhdien: defe Wijn-
gaarden nu waren vol druiven, uit welke gceifc

Wijn maar Melk geperft wierde.
In ft midden van \ Eiland was eenTem-

peltje ter eeren van Galathee opgerecht
,

ge«
lijk als wy uit het opfchrift merkten. Zoo
lange men iiv dat Eiland was* hadden wy
fpijs en drank genoeg : endronken-Melk

,
die

verfch uit de druif gepertë wierde, Men fade
datTyro, de Dochter vin Salmonmr da 3 r re-
geerde , en van N'èpmmgcèzn wierde. Als
wy vijfdigen op dit Eiland geweeff hadden
gingen ,\vy de feifedag u it de haven

; de zee
was foo Uil p , dat men ‘er met een pen* fou op*
gefchreven hebben * daar was geen wint aan
3e locht,

De achtBe dag voeren: 'wy niet meer door
de Melk^ maar in. fout en bfaaii Water , c*n fa-

jf gea
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gen verfcheide menfchen op de Zee wande-

len, die ons in groote en gehalte g" lijk waren,

behalven de voeten, die waren kurk, daarom

zijnzy ook, meinik, IQirl^-voeten genoemt.

en verwonderden ons daar grootelijx over,

datfefoovait cn onbevreeft over de baren

heen gingen. Zy quamen by ons, en groete-

den beleefdelijk in deGriexe taal , fy zeiden

dat zy na Kurl^Und gingen , -r geen haar

Vaderland was. Zy vergefelfchapten ons een

tijd lang , maar daarna keerden zy weder om
haar reis te vervorderen,(y wen (chten ons een

geluk op reis, en behouden haven.

Daar na fagen wy verfcheide Eilanden. By

na aan de linkerhand van 't Kur\ land , was

een Stad op een groot kurkgebout: aan de

rechterhand waren vijf hooge en groote Ei-

landen, daar veel vuuren geilookt wierden.

Ook fagen wy van de voorileven een

laag en breed Eiland, omtrent vijf ftadien

verre. Doe wy daar niet verre van daan wa-

ren ,quam?erfooccn heffel ijke en wel rieken-

de loeht ons tegen , gelijk als Fderodotu* van

het gelukkig Jtfrabien fchrijfr. Defe reub

fchcenvan eenige Rofen,Tydeloofen, Hya-

cinchen, Lellen, Violen, Myrthen en Lauw-
rieren voort te komen, daar wy feer door ver-

quikt wierden. Wyquamen daar aan Landr >

en waren verfcheide goede havenen, met feer

groote ftil-vloejende Rivieren
,

fra-je Beem-

den, Weiden, Boffchen , fingende Vogeltjes

,

forprmgeaan de hrahd , en andere op de hoo-

rnen, die daar laten te quiiikelercn : daar was
een
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een (bete en aangename locht , met lieiFehjke

windekens 3 die uit de Bodehen voort qua-

men, de BolTchengavendoor de wint een ge»

luit,gelijk als ymant die Teer aardig op de pype

fpeeïr. Daar was een feer aardige galm , niet

confuis, maar met order, gelijk Mudjk en

Cicher-fpel.

Wy lieten Scmthxrus, met eenige andere

Medieurs in het Schi a , en gingen door een

Weide vol Bloemen, en qu unen by de fehilt-

wachten,die ons met Roole-banden bonden,

( dat was by baar de groorlle band) en brach-

ten ons by den Koning: uit welke wy ver-

ftonden , dat dit de gelukkige Edandcn wa-

ren ? over welke Crctiens ^adamaniiis regeer-

de : hier by komende, Honden wy op de vier-

de order van die geoordeelt fouden werden.

Deeerfte faak van wegen ^jaXjTelamms ,

of hy in ’t getal der Helden mocht wefen of

niet : doch hy wiert befchuldigt dat hy fich in

een raferny om hals gebrachr had. Als

damantns een lange reden gevoert hadde ?

docht hem goet,dat men hem purgeren foude

mernies- wortel , en byfijn (innen gekomen
zijnde , hemde Medicus fJippocratzs van

'c Eiland Cos geboortig , foudc overleveren ,

en dat men dan met hem daar na de Helden-

maaltijd gingen houden. De tweede verhan-

delinge was van Minne faken,wegensThefetts

en Menelaus
,

die om die fchoone fdeiena

ilreden. Maar Rjiad.imantus gaf Aleuelaut

gelijk , om dat hy lbo veel gevaars en arbei is

om een Hu welijk had uirgdiaan. Want The -
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feushadde noch andereVrouwen 5 ais *Ama-

fynes,en de Dochters van Minos. Hetderde

was van de grootfte waefdigheit tuflchen *A~

lexander Magnus en fJannibal van Cartha*

gp. Atlexander wierde geprefereert , en fijn

ftoel j is by dcnPerftaanfin C)r/ugefet. De
vierde waren wy, hy vraagde ons hoe het

quam, dat wy foo levende lijfs tot defe heilige

plaatfe quamen. Wy verhaalden hem alles

van Üuk tot ftuk Doe iiet hy ons een weinig

weg gaan , en overlei de faak eens by fijn fel-

vennen liet het onsdoor fijn by-fitters weten.

Onder alles fat daar ook dien ^Ayiftidu van

*dthenen, die toegenaamt is Infttts- , die wilde

dat wy ftraffouden lyden over onfe nieuws-

gierigheit, na dat wy geftorven waren. Maar

nu hadden wy iekere tijd verlof , om by Hel-

den te verkeeren j en dan weg te gaan . De ty t

die wy daar mochten verblyven }
was niet lan-

ger dan feven maanden. Hier vielen doe die

Koofe- banden van onfe handen af , en wier-

den in de Stad geleid 3 ter maaltyd van de za-

lige»

Defe Stad was deenemaal van gout , en des

felfs muur was van Smaragd gebout. Daar

waren feven poorten
,

alle gemaakt uit een

lied ffuk «Amomumhout. De Steden nu bin--

nen defeive ? was van yvore aarde : de Tem-
pelen van al de Goden waren van Bcryllui

fleer,: en elke Altaar uit een feer groote sï-

metinft ifeenrop welkezy de-Goden offerden:

romtornde Stad was een rivier vaa welrieken-

de fiüf: der felver breecte had hondert Ko-
ninklijke
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ninklijke ellen: die diepte was foodanig, dat

men daar bequamelyk in zwemmen kon.

Vórders hare baden en huifen waren van en*

kele groote glalen : in plaats van Water had-

den zy warme dauw , die zy in bekkens, be-

waarden. Zy gebruiken purpere kleeden, foo

dim als Spinne-kops webben. Defe hebbers

geen liehaam>maarzyn ontaflehjk en [onder

vleis. Zy hebben' maar alleen de fotm en ge-

daante. Evenwel zijn zy niet pnlichamelyk *

zy ihan, bewegen, verdaan en fpreken : haro

hielen fchijnenom te zwerven, die zoode ge-

daante van een lichaam aannemen. Zoo

ymant die niet aangeraakt heeft , die fou niet

gelooven datzyfonder lichaam waren* Zy

! zijn als de rechte fchaduweh ,
Biet zwarr.

! Baar wertnièmant out, maarzy blyven foo

I

out, als zy waren, doe zy daar qtiamen.

Ook is het daar geen nacht , noch (eer hel-

; dere dagen, maar gelijk als i>y ons m de vroe-

gen morgenllond, wannéér de S an opkomt :

;

zy wéen maar van een Jaar-gecy. Het is

daar altijd Lente 3 zy kennen ook maar cene

wint , die gediiiirig feer aangena im van het

Weden waait. Het is daar overal mee fraje

Bloemen ,
en lieffeiyk ruikende bruiden be-

wadehen. De Wijngaarts brengen twaalf

maaPsjaars vruchten voort ,
alle maanden

cens^de Grahaat-appelen , en andere Boom-

j

vruchten droegen dertig reifen in 'c jaar*. De

maant die by haar Minm

s

genoemt werr,

geeft tWeemaals vruchten : het Koorn geeb: ;

iifplaat^VatLGteinen, heek lekkere toebet ei-
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de Brooden, die men foo maar uit de aren
heeft te fchudden. D.ur zyn honden en
vijfen tfdlig Water-fonceinenin de Stad, en
ook foo vee! daar Honig uit vloeit: vijf hon*
dert die welriekende falf geven: doch defe
zijn klcinder. Daar zijn zeven Melk -rivieren,

en acht met Wijn. De maaltijd werd in de
JEleisjefe velden gehouden. He cis eenfehoo*
ne beemd,rontom met Boitchagien vanalder-
lei boomen beplant , waar door defc velden
ovcrfchaduwt werden. De plaats daar fy gaan
eten, befpreidenzy met bloemen. De Win-
den zyn haar dienaars

, en brengen haar alles

aan,behalven dat zy de Wijn niet vermengen:
want zy dieniet van nooden hebben.
Rontom de maaltijd zyn glafe boomen ,

groot en blinkent. Haar vruchten zyn bekers,
van alderlei groote* leer aardig gewrocht, foo
daar ymant by demaaltyd komt, plukteer ee-

nige afom op tafel te fetten , dele werden dan
rerftont met Wijn ge vult. In plaats van

Kroonen
,
plukken de Nachtegaais en andere

iingen.de V ogeltjes
, met haar bekjes, alderlei

foorr van bloemen uit de mafte velden;welke
dan over de maaltijd vliegen, endefelve daar

mede beftroojen.

Opdefe manier werden zy gefdft: ft kere

dikke wolk fuigr de falf uit de Rivieren en
Fonteinen, welke dan over de maaltijd eenige

droppelen als dauw op hare lichamen uir-

blaaft. Over her A vontmaal hebben zy Mu-
fijk. Dewijl nu Homerus daar tegenwoordig
is , werden ook fijn veulen d iar meelt gcTon-
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een- hy eet cn drinkt met haar , enzijnfit-

plaac’s is boven Vfyjfa. ©aar zyn ook dans-

reijen van kinderen, foo van Jongetjes als

Meisjes >
hier hebben Enmmne van U*

tren sArion van Leibitf ,
^tnacreoncnSiejt-

chorui hetopficht over. Waotdefenheb sfe

daar met Htlena verfoent geften. AllU dan

moede zijn, enwatruften, foo komen daar

ter(lont reijen van Zwanen ,
Nachtegaalsten

Zwaluwen. Ais de fe hebben beginnen te .in-

een ,
begintden echo uit de Boflchen teklin-

ken, waar over de winden prefideren* Zy

verheugen haar grootelyks met twee Fontei-

nen: want de eene is vol van lagchen ,
en

d’ander vol van weliuUen. Van defe twee

moetende gaften in ’t begin drinken ,
waar

door zy daar na vol van vreugde zyn.

I k moet ook vts van de uitikken Re mannen

die daar zyn ,
'fpreken. Het zijn alle halve

Goden, ook die 7*rojaanfe Soldaten geweeft

hebben, behalven ^tjax den Locrenjer..want

zyfeiden dat hy alleen inde plaats der «ratte

by de booswichten gepijnigt wi arde. Van

de Barbaren warendcr beide Cyr-i ' , ^4na~

charfii van Scythien, Zamolxis va - Tbraden ,

den italiaanfen Ni*ma ,
den Lacedemonijchen

Lycurgus, Phoöo en Tellus van sithenen;

vordert fag ik daar al de wijfen . behalven Pe-

riander. ik fag ook Socratei, de Soo.n van $o-

phronifens, met Neftor cn PaUnedes

,

me

t’lamen fpotteden: hier by w.xsHyaeintb**

vaa Lacedemonien ,
met Jtfdrcijfiês^lriyl** >

en'

andere fchuune a’mfichten. Zy fcheentn

Hy^.
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FJyacinthui te minnen

, en van veele teikenen
zijn. Men feida dat Hhadamantn, 0p hem
venioort was , en hem dikwy ls gedreigt had ,

teomfeg^r
ig,n8 tebocnen

>il
-' in het£^nd

Plat» was daar al leenig nier.maar men feide
at ïyinhaar Stad woonde, die zy gebout

hadden, alwaar hy het Republijk wetten
voorfchreef. Vorders waren ^riJUppuien
Epicums by haar in grooten aan hen , doch zy
waren verheugde, blijde, en aardige drinkers.

Jopusyan Phrygien gebruiken zy voor haar
gek. Dioge»et den Sinopenferwas foo van fijn
voorige.nanieren verandert, dat hy de hoer

trouwde* en fomtijdseens dronken op-
itond, dat hy op fijn beenert niet liaan konde.
-Paar wasmeniant van de Stoici

, doch zy wa-
ren noch tor hec rechte toppunt van dcdeuo t« iet gekomen. Wy hoorden ook feggen dar
Chryfippus in dit Eilandc niet mochte komen.

rj°/i
<

7.

n a *eèr hy voor de vierde maal met
Hmtboms

9 dat is Nies- wortel
,
gepurgeert

was. Zy feide dat de ^Éccidemici wel wilden
komen, maar dat zy door gedachten ge-
nouden wierden

, en niet wel vatten kon-
den , oPèr foo een Eiland was of niet.
Ik gis dat zy na het oordeel van l&a-
aamantbtis niet veel gemagt hebben, om
dat zy de Gericht - plaats vernietigt heb-
ben. Alhoewel daar niet weinige door
hongers-nood aangeprikkeJe zijn geweeli,
welke de voorgangers volgden , zy ble-
¥en door luiheid achter

^ zoo dat zy niet*

konden
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konden volgen. Het waren gedenkwaar-

dige luiden, die daar by waren, ylcbiiles

is daar in grootachting , en na hem The«

ƒ•».
Wat aangaat het byfiapen , dat werd zoo

van Mannen als Vrouwen openbaarhjk ge-

daan, dat het een yder het, want het is

daar geen fchande. Secrales alleen , die

zwoer dat hy ongefchonden onder de jon-

ge luiden verkeerde, alhoewel zy alle wif-

;

ten dat hy vaifchelijk zwoer. Hy loogchende

her, niet tegengaande Hyacintbujen Nar-

;

cijjus fulks getuigden. De Vrouwen zin

yder gemeen , cTeen benijdt daar d’andcr

niet , maar fy zijn in die faak groote Pla-

toniflen ; de kinderen die zijn daar niet te-

|

gentirevig
, maar diefe hebben wil, kanfe

krijgen.

Ik had daar nauwlijx twee of dry dagen

gewee 11 , of ging by Homerus. Onder
allen vraagde ik hem van wat Land hy W3s3

wam, leide ik
,

daar werd by ons groote-

hjeks overgedifputeert. Maat hy antwoor-

de het felfs niet te weten. Want fommige
leiden van Chius

, andere van Stnyrnen , an-

dere van Colophonien
,
doch hy meinde dat

hy een Babylomer was : want hy van fijn

Lands- lui geen Homerus maar Tïgranss ge~

noemt wierde: doch als hy fijn pand-man-
iehap by rieken uitge(iaanhad,fo heeft hy
fijn oude mam verandert. Ik vroeg ook of die

veerfen die by ons verworpen wierden , van

hem gefchreven waren ofnieuBy antwoorde
dai
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dat hyfealtemaal gedicht hadde. Doe begon

ik die hechte redeneringen van die Lerter-

meeüers Zenodotus en Siriflarchus . Als hy

hier dan lang genoeg over getwiüredent had-

de , vraagde ik wederom
,

waarom hy fijn

Poezy van de toorn begonnen hadde , ik heb

dat lbo m3ar gefchreven, feide hy, jfoo het my
eerft in den (in quam, Nu wil ik wel eens we-

ten , of gy uwe O dyJfe voorde Ilias gefchre-

ven hebt. Hy feide van neen. Ik fag ook wel

dat hy niet blint was, als fommige van hem
gevoelen , en daarom hoefde ik hem fulx niet

te vragen. Als ik hem ergens na vroeg, gaf hy

my vaardig taal en antwoort ,
voornamemlyk

als hy haar procesgewonnen had. want Ther-

Jttes had hem van lafteren befchuidigt , en dat

hy hem in lijn dichten eenigc fchimp-fchoo-

ten gegeven had. Homerus won het,Ulijfes

was Advocaat.

Op die tijd quam ook den fevcnmaal her-

vormden Pytbagor/u van Samien }
die in foo

veel dieren al gewoont had , welke een einde

maakte van met fijn zieleom te zwerven. Zyn

rechter zyde was van gout , en
?

t febeen dat hy

met haar een en defelfde Republyk hadde.

Men twijffelcnoch of hy Pytbagortu of Eu-

pherbus moet genoemt werden. Maar Empe -

docles wierde niet omfangen, want die quam

halfgebraden en gefoden $
alhoewel hy daar

grootely ks om bad

.

Eenige tijd daar na, gefchiede daar een

kamp-vecht, dicfyTbanatufianocmcn*

cbilles en Thefens waren daar opfkhters van.

Wat’er
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wat’crnu vorder gefchicdc , is te lang om te

verhalen. Evenwel wil ikhetfelve beknopte»

lijk vertellen. Carus won den worftel-Hryds

die aan Hercules fijde was , en om de Kroon

van Uliffes ftrecd. In ’z vuift-vechten was hy

kamp op tegen den JEgyptifcben riui>d\t te

Corlnthen begraven leitj en van £pius3die met

malkander geftreden hadden. Wie het nu

met loopen gewonnen heeft , kan ik niet wei

fe^gen. In’t Poëtifercn, alhoewel Homerus

beter was, nochtans won het Hefiodes, Die

nu gewonnen had , kreegh een Kroon van

Paauwe veert n gevlochten.

Als nu het kamp-vechten gedaan was, wier-

de gebooden , dat die in de plaats der godloo-

fen gebonden en gepynigt wierden , zouden

in de gelukkige Eilanden opkomen. Hare

Overftcn waren Phalaris van sfgrigentinen,

ci \ Bufyris van JEgypten ,
Viomedet den

TbrAcer ,
Sciron ,

en Pityoeamptes. Als

Hkadamanthus dat lag. Tbefeus , ^cbilles

en voerden het heir. Hand- ge-

meen gewordt n zijnde ,
foo wonnen het

de Helden , daar chilies fich wonder

wel quam te quijten ;
Socrates , die aan

de rechter vleugel was , dede ook niet

minder, ja vocht heftiger dan by Vellen .

Want als de Vyandt een aanval deede ,

hiel hy Hand , (onder fijn aanfichr eens te

veranderen , waar over hy ook een ge-

fchenk kreeg , te weten , een leer ampe-

len en deftig Hoi, in welke hy met een

ander difputeerde s welke plaats hy Ne-
ardeade-



96 L u c ï A N i tweede Boek

cracademla noemde , die nu noch gebonden
waren, wierden va ft gehouden , en wederom
gefönden , om mcrgrooter ftrafTegeftraft te

werden. Dit gevecht heeft Homerus befcftre-
ven,en gaf my die Boeken in 't 'weggaan > om
die aan on fe Menfcheh mede te dceien. Maar
ik heb deleïve mee noch verfcheide andere
dingen verlooren . Het begin van de Veerfen
wasT

byfta op dc volgende manier: De Sang-
goddinvcrteltmy »m Lied -voegen de •verflor -

vene Heiden, Wanneer zy de Vidtoné in

den Oorloog bekomen hebben , kooken zy
boonen , waar mede zy dan groote maaltijden
en heilige dagen houden. Pythagas alleen,
wilde aan de maaltijd niet gaan fitten, maar
lat nuchteren elders in een hoek daar verre
van daan

, want die heeft een afgtijfen in de
boonen.

Als wy daar omtrent acht maanden
geweeft waren

,
quanVer een vreemde faak

voor om te ften. Want Cinyrns
, de Soonvan

Scintharus
,
die was nu al groot en fchoön van

aanfien , en feer op Helena verfot; en
Helena , wanneer zy maar van hem hoorde
gewag maken , wierd rafende van liefde. S

y

Honden beide alleenig op, en gingen in de
BofTchen dwalen. Door onverduldige liefde,

nam Cinyrus voor Helend tcfchafeen
, doch

zy con Tenteerde fulx van felver, en reifden
daarom in \ naaft-gelegen Eiland Phello , of
miftchien Tyroeffids daar toe vervolgden haar
dry t’famen- gefworene van onfe makkers, en
daivandealderftoutüe. Dkfeidehy fijn Va-

der
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der niet , want hy wift wel dat hyVan hem
heftig foude bekeven worden. Doe dcfe hur

gekgemheit hadden , beftondenzy aftefte^

ken. Als de nacht begon te komen* (was ik

krby geval niet by, wantik fliep aan de maal*®

tijd pakten zyh'a'ir heimelijk weg, en brach®
ten ie nhetkrhaaft wederom. • Maarais''Mem*
km *s nachts merkte dat fijn Lcdekant leeg.

was, riep hy luids keels,en ging met fijn broe-
der na het Paleis van ^hadkmahthuj?. Vorders

,

alsdedagaanquam, feidende Spions, dat hei
Schip noch van verre gefien wierde. rHbudx*
vtanthus dan nam vijftig Helden , met welke
hy een «dfphoddifck Schip van enkel hout ge®

I

maakt, monceerde, gebood dcfelve haar na te
volgen. Dcfe dan wakker roeyende^ onder®
haalden haar iri deMeiè-zeeV by het Eiland
Tjfroejja: als zy mi het Schip met een Roofe
ketting vaft gemaakt hadden, quamen zy we®
derom.Hdmu fchreide, en was fchaamroot*

daarom zy ook haar aanficht bedekte. Maas
Ptji&dgmanthm vatteCiwyrut eerft by de klad®

den , en vroeg hetn of hier y mant meer vaii

geweten had, Hy antwoorde van neen , doè
liet by hem by fijn khamehdeden binden,eta

eerft wakker met teentjes geefielen * en fond
hem foo na de plaats der godloofen.

Sy dwongen ons voor den beftemden tij<S

uit dit Eiland te vertrekken,foo dat wy binnen
vierentwintig uuren onfe biéfen moéften
pakken, ik begon te fchreijenen te huilen,om
dat ik van foo groot gelukfeheidende , wedes
moeft gaan dooien* Doch fy vcrtrooftedeti

II. Deel (E) my*
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my , wam fy leiden dat ik na weinige dagen

weder by baar komen foude. $y toonden my
een plaats die naaf! de befte foude zijn. Ik

ging by P\l)adamAnthus , en bad hem ootmoe-

delijk dat hy my wilde feggen , wat my noch

gefchieden foude , en dat hy ons de uitkom ft

van onfe rede wilde feggen. Hy feide dat ik

weder in mijn Vaderland foude komen, en

noch al veel moeite foude uitftaan. Doch
de tijd hoe lange , wilde hymy niet feggen,

maar toonende de naafte Eilanden, (want
daar warender vyf, en noch andere fes van

verre) dat zijnfe, feide hy , daar de goddeloo-

fen zijn, alwaar foo veel vuuren gebrant wer-

den. Defesdcis de Stad der droomen. Na
dat,volg: het Eilandt Calj/pfus, maar dat>kond

gy noch niet flen. Defe. verby gevaren hebf
bende , komt gy aan dat groote vafte tand

,

h welk van u bewoont vvert. Als gy daar dan

lang genoeg, fegt hy, onder allerlei volkeren,

£n natiën fuit verkeert en gewoont hebben ,

fultgy eindelijk in een andere aarde komen.

D>t gefegt hebbende,trok hy een keesjes blade

wortel uit de aarde, en gafmy die
,
gebieden- 1

de dat ik die (oude aanbidden als ik in groot

gevaar was. Hy vermaande my, foo ik weder

in dat Eiland behouden wilde aankomen
, dat

ik mijn degen in geen vuur foude (teken, noch
Boks-boonen eten , ook by geen Jongelingen

mochte komen van achtten jaren , foo ik dan

defe lefle altijd gedachtig was,dat ik dan goede
hoopefoude hebben van weder in dat Eiland

t.t komen. Doe ruftenfe het Schip weder uit.



der ware Hijtorien. 99
ter goeder tijd at ik noch cens met haar. Doe
quamikby Homerus, hem biddende dat hy
my een paar veersjes wilde verleenen , welke
gemaakt hebbende, fchreef ik die op een co-
lumne van Beryltus (leen , by de have. Het
welk aldus was : Lucianm vriend der verftor*

ven heiligen, heefc hier alles gefien, en is we*
der na lijn V

7

adcrland getrokken. Wy ver-

trokken dan T
s anderen daags , en de Helden

deden ons uitgelei.

Hier quam doe Uliffes, fonder weten van
Penelope>zr\ geeft my een brief, om aan Ca-
lypjo in het Eiland Ogygio re brengen, I{hd~

dxmanthus fond de Schipper Nauflius met
ons, om loo wy aan de Eilanden quamen , dag

memant de handen aan ons foude Haan ; wat
voortgegaan zijnde, begon die foere lucht te

minderen, en kregen doe een leelijke flank in

de neus, gelijk of het van brandende zwavel
en pik was. Defe flank was feer zwaar en on®
verdragelijk , als of daar menichen verbrant

wierden. De locht was feer duifler en dik

,

welker dauw pik- droppelen waren . Wy
hoorden ook flagen geven, en gehuil van

menichen. Aan d’andcreEilanden quamen
wy niet: als wy in dit neer geklommen
waren , was het tteenemaal als een Slek*

huis rontom nederwaarts gaande, gebrant

,

met ftaken en rouwe fleenen , daar was niet

een eenige boom , noch droppel waters te vim®

den, wy gingen door fteile, doornachtige en
diflelachtige wegen, en door een vuile flank

die op het Land was.

E % Komen-
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Komende by de boeyen, en de ftraf-plait?*

verwonderden wy orn cerft over den aart der

plaiarfe- De aarde brachc anders niet voort

als Zweerden ,
Poken 5

roncom defe vloden

twee fonteinen ,
d'eene vol (lijk ,

end'ander

vol bloed, defe waren fecr groot ,
en vloeiden

als water in de Zee. Daar waren ook feer veel

viflehenin ,
fommige leken wel brand-hou-

ten,andere kolen vuursdie (yLycbnifci noem-

den. Daar was maar een enge doorgang. Ti-

mon den Slthenienfer was daar Deurwaarder

van.Wy volgden Nanflm die ons voor ging;

doe fagen wy de gene die gepijnigt en geftraft

wierden ,
onder welke verfcheide Koningen

en andere uittekende luiden waren: ook ken-

den wy daar fommige. Wy fagen ook Cinyriu

dié aan fijn fchamclhcithangende, met rook

gefmoort wierde;dieonsgeleiden,verhaalden

haar leven , en cfoorfaak waarom zy geftraft

wierden.

Die in haar leven veelc leugens geloogen *

en de waarheit niet gefchreven hadden, wier-

den daar alderfwaar ft geftraft, onder welke

dien CrefiM van Cniditn was ,met Herodotm

en ontelbare andere. Als ik defe fag, begon ik

goets moets tc welen ,
wel wetende dat^ik

noit gelogen had : ons affebcit van A?dttplins

nemende", gingen weder fcheep , want wy
konden die fpektakels niet langer fïen.

Een weinig daar na fagen wy het Droom-

Eiland, dat feer duifter, en naulijx fienlijk

was. Het geleek foo al vry wat droomach-

tig Het Week van ons af, als wy daar by qua-
05 men*
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nten, Doe wy evenwel mcrgroote moeite in

de haven j die de Droom genoemt wert, geko-

men waren , omtrent de yvoore poorten , al-

waar de Tempel is, die den Haan toegeheihgt

wert,klommen wy inden duiiieren avont uit

het Schip j als wy voort gingen ,
fag men vcr-

/cheide droomen. Doch van de Stad wil ik

eerÜ fpreken } om dat daar noch niemant van

gdchreven heeft: alleenig maakt Homsrus

daar ecnige kleine mentie af ,
doch hy be-

fchrijftfe niet naukeurig genoeg. Defe Stad

Wert rontom met een Bofch omcingelt. De
boomen hjn lange en (eer hooge Baap-bollen

die men Mankoppen noemt, waar onder ee-

nige Mandragers zijn > daar een menigte van

Vleer-muifen in neflelen. Defe Vogel nettelt

maar alleen in dat Eiland. Daar vhet ook een

rivier vei by,die van haar Nyfïiforus genoemt

is. Aan de poorten zijn ook twee fonteinen *

d'eene hiet Negretm , en dender Pannychia.

de muuren van de Stad zijn heel hoog, van

koleurals de regen-boogen. Daar zijn geen

twee poorten als Romerus melt , maar vier

:

Want twee zijnder, waardoor men gaat na

de velden der traagheit,d’eene is van yzer, en

d "ander van fchulpen, men feide dat hier de

vreelèlijke en fchrikkelijke droomen doorge-

laten wierden. d’Andere twee quamen op de

Zee en de Rivier uit, d'eene van hoorn ge-

maakt, en d'ander^daar wy door gingen , van

Eipen-been.

De Stad ingaande ,
ftaat aan de rechter-

bant de Tempel van de N*cht , die wert daar

E i
voor
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vooreen voorname Goddinne gehouden , als

ook de Ham Tempel
, die aan de have ftaac.

Am de linkerhand Haar het Paleis van de

flaap. De flaap is daar Koning, hebbende

rwee lijf-garden , en foo veel Gouverneurs, te

wcterijTaraxion } Soon van Mdteogenes , en

FlutocUstde Soon van Phantafim. Op'c mid-

den van de markt liaat een fontein ,
Careotls

genoemtjdaar dichte by twee Tempels,d’eene

voor de bedriegery gedicht , en d’under voor

de waarheic , in welke geheime pfaatfen zijn

,

alwaar ook orakelen gegeven werden , hier

liad sintlfbo de Comedi-fpeelder der droo-

rnen het oplicht over , defe ecre heeft hy uit

de flaap gekregen.

De droomen zijn van natuur en gedaante

de felfde niet. Want daar zijnder hooge,

Ichoone, aangename, korte en mifmaakte,

fommige Ichijnen ook van gout te zijn : ande-

re wederom vud en leelijk. Daar warender

cenige gevleugelde, en monllreulê: andere

wederom
,

als tot eenige pompe toegetakelr,

van Koningen , Goden , of yts diergelijks.

Daar vvarender verfcheiden die wy kenden ,

en wel eertijds by ons verkeert hadden. Som-
mige groeteden ons vriendelijk, gelijk als of fy

groote gemeenfehap met ons gehad hadden.

Defe trakteerden ons deftig in haar Woon-
jplaatfen $ fy beloofden dat zy Koningen en

Gouverneurs van ons wilden maken. Ver-

fcheide brochten ons in haar eigen Vaderland,

toonden ons hare Huis-genooten, en brach-

ten ons weder. Wyfliepen,aten en dronken
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by haar dertig dagen en nachten. Doe wier-

tien wy door een verfchrikkelijk donderen!;,

gedruis wakker gemaakt, en verlchrikt zijnde,

pakten wyünfcbiefe» 5

* Na dry dagen qiumen wy in OggU- Hier

las ik cerit den opgebïoken brief. JDen Inhom

was by na aldus ;

XJlijfiTes doet Calypfo groeten.

Weet , datfoo ras ik van u vertrokken ben ,

en ons Schip y na dat ik Schip-breuk gelee*

den had,
weder vermaakt was , ik nauw-

lijks van Leucothea 3 in ’t Landt der

Pheacengehouden ben gearriveert,waar

van daan ik na huisgeJonden ben j
t huis

komende-vond ik by mijn Vrouw verfchei-

de Mede-vryers , die haar omtrent onfe

faken in welluflen vry wat te buiten ge-

gaan hadden : defe alle om hals gebracht

hebbende > heeft myXelegonus > die my

Circe gebaart heeft, gedoot. Nu ben ik

inde zalige Eilanden , my groot elijks be-

droevende over de gemeenfaamheit > die

wy met malkander hadden > en de oitflerf-*

felijkheit diegy my ontnomen hebt jfboder

occafiegegeven wert om te vluchten y fat

ik byu komen.

D It was dan het gene hy gefchreven bad;

behalven datfe onswehtaüeereQioude ,
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ik ging een weinig van de Zee af , alwaar ik

een hol vond, gelijk als Homevm hefehrijfr, in

welke hy fat te fpinnen. Na dat hy de brief ge-

kregen had, begon zy heftig te fchreijen ? doe

noodigdezy ons om in te komen, en traceer-

de ons louter $ ondertuftchen vraagde zy veel

na VllJJes, en wat gedaante P&mfape bad > o£
fjr wel lbo kuisen eerlijk was,als Ulijfes roem-

de. Wy antwoorden haar weder in fulke ter-

men, als wy dachten, dat haar behagen moch-
*e.

Na het Schip gaande, (liepen wy aan de

firand. ’s Ochcens (taken wy met een wakke-
re wintinZee 5 omtrent dry dagen daar na
quamen wy by dzColoeynthopk^Aten. Die

gijn feer groote » wilde en woede menfehen ;

die de Schepen van de naaft-geleg.cn Eilanden

aanranden. Zy hebben (eer groote Schepen
van Kauwoerden en Pompoenen gemaakt
van fes ellen lang. Als defe droog zijn, hollen

zy die uit , en varen daarmede. Hare maften
zijn van riet, en de zeilen zijnKauwocrde-
biaden. Sy deden ons gewelt aan met twee
wel-gemonteerdeVloten,en queeftender vee-

ïe van de onfe$ in plaats van fteenen , wierpen
zy met de korrels die in de Kauwoerden waf-
fchen: fy vochten meeft van naby. Van het

Zuiden lagen wy dat de Caryonxuten van ach -

ter de Colocynthopizjüten quamen, doch defe

waren vyanden onder malkander , *c geen zy
daarna wel toonden. Want als fy merkten
dat die quamen, verlieten zy ons , en floegen

daar mede.

Wy
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Wy onderwijlen haalden het zeiltjen we*

der op , en lieten liaar vechten foo zy wilden ,

en wy gingen ttrijken. Het fcheen dat de CV*-

ryonausen de overhand hadden , want zy wa-
ren tterker : hare Schepen waren van batten

van Boomen, van halve neute-fchulpen die in
p
t midden uitgeholt waren. De groote van de-

fe noote fchulpen waren in de langte omtrent

vijftien ellen.

Als wy nu haar uit het gettgt waren,ginger&

wy onfe gequettte verbinden,daar na (tonden

wy altijd in de Wapenen op fchilt-wacht :

%vant wy waren vervaart ,
of (y ons wederom

mochten attacqueren.De Son was naulyx on-

der,of daar quamen omtrent twintig mannen
van feker woelt Eilanr,op Dolphijnen aanrij-

den
,
welke brie (ten en fprongen als Paerden.

Dit waren allemaal roovers, wanneer fe dich-

te by ons quamen ,
(meten zy ons metZee-

fchuim j en Krecfts oogen. Maar foo ras wy
begonden met pijlen te fchieten , durtten ly

geen ttant houden, zy wierden dapper ge-

went, en vloden weder na de Eilanden toe.

In \ midden van de nacht , de zee ttil zijn-

de, fliet ons Schip tegeneen overgroot Ys-
vogels nett aan; den omtred daar van was fon-

der liegen wel fefhg ftadiem Hier op fat de

Ys-vogel Hakyon om fijneyeren te broeden,

defe was niet veel grooterals fijn nett felver

:

in'c weg vliegen, fcheeldet weinig, ofde wint

van fijn vleugels had hetSchip wel in de gront

gewaait. In ’t vluchten, gafhy een feer (chrei-

jende en lamenterende item van fieh. Den
£5 <iag
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dag aanbrekende, fagen wy het neB , als een

grootSchip , van verfchcide boomen op mal-

kander getaB.jElker ei was ruim loo groot als

een Oxhdofr. De Jongen begonnen al te

piepen. Wy braken een van de eijeren
,
wel-

ker naakte jonge gfooter was als twintig Gier-

vogels,

Als wy nu omtrent tweehondert Badien

van dit neB afgevaren waren
,
gebeurden ons

féer wonderlijke dingen. De Chenifcut die

achter op het Schip (fond » begon vleugels te

krijgen , en geluid te geven. De Stuur-man

Scimharufjd ie niet een har op fijn hooft luid-

de, begon hair te krijgenden k geen alderwon-
derlijk B is, de maft van'c Schip bloeide , zy

bracht Takken , Bladen, Vygen, engroote

Druiven voort
, die noch niet a! té rijp waren.

Als wy dit fagen , wierden wy feer verbaaB

,

de Goden biddendé, dat fy dit ongewoons
Ipe&akd vftn ons wilden wecren.

Wy waren noch geen vijfhondert Badien

verre, offagen een Bofch met Pijn-boomen

<ofCyprefïè-boomen,enmeinden dat het valt

Land was , maar alleen een kolk van de Zee,

daar geen gront was ,
daar dc boomen Tonder

wortelen dicht op malkanderen gepakt wa-
len, Evenwel Bonden zy onbeweeglijk met
haar toppen om hoog. Als wy dan naderden

,

twijffeidé men w&ttcr te doen Bond. Want
door de boomen heen te varen was Teermoe-
jjelijk,dewijl fy digt in een gedrongen Bonden:
en wederom te keeren , Bond ons ook niet

air. Ik klom dan opeen van de hoog Be boo-
men.
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men , en fag hoe 'c "er gcfchapcn ftond • ifc

merkte dut als wy hetBos omtrent vijf.hond.erc

ftadien doorzeilt hadden , dat’er dan weder-
om een andere Ocendn volgde. Doeberaad-
flaagdenvvy het Schip door de toppen van de
Boomen, ( want onder was het dicht) foo het
mogelijk was, heen te voeren, om foo in den-
der Oceaan te geraken. Wy klommen op de
hoornen

,
en trokken het Schip met een touw

boven op de takken , daar zijnde, (pandende
zeilen uit , en de wint woei het door de bof-
fchen heen. Doe quamen my de veerfèn van
esfntimachns in den (in. Want hy fegr op fe-

kere plaats: Voer die gene die een bojjchagie

rein door de bUnuwe lucht trillen doen. Dit
bofch dan doorvaren hebbende

,
quamen wy

weder in de zee ; het Schip uit het bofch ne*
derfettende , voeren wy door een feer helder
water , tot d it wy fekere diepe kolk maakte

,

die daar in het water was , het was op die wy-
(e, even gelijk de aarde door aardbevingen
open gefpleten werc

,
en fcheelde weinig, of

hadden met ons Schip daar van boven neder
ingevallen, doch dat merkende, trokken wy
hetzeiltcrftontin. Dit hoi gaapte wel dui-

fem ftadien verre, doch het water was van een
gefcheurt. Omfiende

,
fagen wy aan de rech-

terhand een brug , foo dat men daar over van
d'eene zee in dender kon komen ,wy roeiden

daar aan met de riemen,trokken hetSchip met
groote macht daar over.

Doe voeren wy in een dille zee , cn landen

aan een Eiland met een goede hayen , aldaar

£ 6 woon-
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woondende B^cepbali }o^Ko^koppcn 3xnQ^

fchenfeer woed en wreed van natuur; ge-

hoórnt op de kop gelijk de fabulen vanM\m~
lldurne befchrijven. Uit het Schip klimmende,

^erverften wy ons van water , en foo het mo-
gelijk was van een

i
ge fpijfe, want wy leden

jhonger* Wy vonden daar niet verre van

daan wat water , en anders was’er niet te

bekomen , alleenig hoorden wy van verre ee-

Siig groot geloei van Koeyen. Wy meinden

daVer Koeyen waren , maar wat verder ko-

mende , vonden wy menfehen. Als die ons

lagen, wierden van haar vervolgt, enkregen-

der dry van ons, de red vluchten na de zee.

Wyfetten ons wet pijl en boog in de weer,

fwant wy wilden onfe makkers in de pekel
|

verlaten deken) en liepen op de Koei-kop^

pen aan 5diebefig waren nu het vleis van onfs

.makkers te deden. Hier door wierden zy ver-

fehrikt ,wy vervolgden haar tot een toe ,daar

Mevender van hare zyde wel vijf hondcre
;

doot , twee kregen wy levendig gevangen

,

welkewy na het Sehip brachten. Wy von-
den daar ondertulTchen geen leeftocht: fom-
migevan ons keurden goet, dat wy de gevan-

gene foaden dachten : *z welk ik evenwel niet*

wilde roeftemmen: maar liecenfe in de ban-
den, tot dateer esnige Ambailaden van haar

iuitgefonden wierden ,om te loden. Want fy

-fch.eo.en uit *t hooft- buigen,en droevig Ioejen

haar ons te willen onderwerpen .Tot Éoffinge:

Woehrerazy verfcheide kafèn , en gedroogde

mlc^ajiiiaeiï.5, vier harte%.die alle maai* dry .

i
1-'.

• pootem



der ware Hiftoriem . ro9
pooten hadden; twee van achter , want de
voorde waren tot een gegroeit. Doe gavcnr
wy de gevangene weder , en na een dag ver»
blyvens, trokken wy van daar.

„
Doe begonden wyViflèn en Vogelen t<e

iien, \ welkteikenenfchenen, als ofde aar-
de naby was. Een weinig daarna fagen wy
een nieuwe foort van menfcben

, die tegelyk
Schippers en Schepen waren. Ik moer die ma-
nier van varen hier verhalen ; Sy leiden met
haar rug op het Watersnot haar fehamel -dee»
ien olootj en öm hoog geftrekt; want die wa-
ren leer groot: hier aan fpanden fy een zeil *
en hielden haar voet met de hand vaft; de
\V ind nu wayende, voeren fy voort. Na defe
warender noch andere, die op kurken leiders
waar aan zy twee Doiphynen fpanden

, met
welke fy voortfwommen ; defe deden geen
cjiuat, noch waren voor ons bang

, maar bleCT

venftaan, haar verwonderende over de ge!
daante van ons Schip * \ welk fy rontom be-
zagen.

Tegen den avond landen wy aan een Ei-
land, dat niet heel groot was, 'twelk, foo
wy rneinden , van eenige Vrouwen bewoont'
wierd, dieGriex fpraken : want fyq-iamen
byons, om te groeten en te ontfangen. Sy
waren fchoon, en als Hoeren toege akelr*
Het Eiland had de naarn van Cutabufr , en de
Stad HydamardlcL. Wy gingen aan Land'
en wierden van haar wel onthaalt» Ik (lond
al toevende

; vrefendedat diegeen goet werk
was | keek eens neerftig om en dag daar
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verfcheide menfchen-beenenen doots-hoof-

den leggen. Ik derfde evenwel myn volk niet

roepen , om ons in de wapenen re begeven

>

maar ik nam die keesjes-blade- wortelden aan-

bad die ernfteiyk
,

dat die ons uit dit tegen-

woordig quaat mogte redden. Een weinig

daarna wanneer de Hofpita ons diende, fag

ik geen vrouwc-been ,
maar ezels -klauwen

:

ik trok terüonc myn degen uit, en dwong

haar tefeggen , wat dat was. Sy beleed te-

gen haar fin, datfe Zee-vrouwen waren,

OmfceltA genoemt , en al de Vreemdelmgen
die ly kregen , voor fpyfe gebruikten. Want

als vvy haar dronken gemaakt hebben , rei-

den fy ,
overrompelen wy haar als fy flapen.

Als ik dat hoorde , liet ik haar gebonden leg-

gen , klom op het dak , en riep myn makkers.

Wanneer defelve gekomen waren, verhaal-

de ik haar de faak, toonende de menfehen-

beenen , en brachtfe binnen om fulks te wre-

ken, doch de voorfeyde Vrouw veranderde

terftond in water , en verd weenen. Ik Hak

myn degen eens in dat water , uit welke veel

bloetsliep. Wy begaven ons in het Schip, en

Haken af.

Als den dag begon aan te breken ,
fagen

wy land 3 ngtendedac het onfe Waereld mog-
te zijn. Wy vielen op de knyen t en baden ,

verwagtende wat dit mogte wefen: fommi-

ge wilden in het fchip treden , en wederom
gaan , andere wilden het fchip verlaten , en

in
v

t midden van’c land gaan, om de Inwoon-

ders te bcfuckcn. Als wy dit onderwylen
raad-
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raadfiaagden
, ontftond 'er een fware ftorm

,foodanig , dat her febip tegen het iand in
jplintersgeflagcn wierde. Wy omfwommert
het nognauwelyks, e!k nam fijn wapentuig,
en alle andere gereedfehap foo veel hy bergen
kon , met lig.

^

Dees en diergeiyke dingen heb ik daar ge-
obfei veert

, eer ik weder de andere Aarde ge-
naakte, te weten, wat my m de Zee , onder
het varen, in de Eilanden, in delup't, daar
na in de Walvifch

,
by de Helden , Droomen,

by de Koyekoppen en de Zeevrouwen we-
dervaren is. Dar my nu op de Aarde weder*
om gebeurt, (paar ik tot een ander tyd.

LUCIA NI LEXIPHANES.
Lucianus belacht de gene , die haar woor-

den quanfuys met een ge oude en lang-
verflorvene woorden , ofnieuwe verfier-
de weten op tepronken, est alfoo bare za-
kenverduyfleren. Hyfielt Lexiphanes
hier tot een voorbeeld

, diefuiken quaden
en onbegrijpelyken taal(frak, dat hyniet
te ver[laan was. De Lefer snoet wetest,

dat ik die quade Griekje Taal in ’t Duyts
foo niet gebragt heb , maar alleen defin
daar van heb willen uitest.

Lucianus, Lexiphanes en Sopontis.

Lucianus.H EU Lexiphanes
, Ure fcl oone

man met lijn boek.

Lex*.
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Lexiphanes. Wel lieve God ,
LUaane,

onfe fchnften komen eerft warm uit den

Luc. Schryft gy ons ycs van die vutlighe-

den?
Lex. Geenflns? maar het zyn eenige aar-

digheden. Ons fchrift is wat nieuws. Ik ge-

loofdat gy uw ooren niet gefuivert hebt.

Luc. Vergeeft het my , lieve Vriend;
want

vuiligheit en warmte hebben groote gemeen-

fchap met malkander. Maarfegt my den m-

houd van uw (ehryven eensè

Lex. Ik houw een maaltyd tegen dat van

Luc* Daar zyn veel sfriftonsv maar loo

veel als ik merk ,
meintgy PUto.

Lexip. Gy (egt wel : ’t geen vorders gefegt

j/*tr fal vooreen ander foo openbaar nivt
weit

.

^
Luc. Leeft my eens een weinig van dat

boekj op dat ik ook wat van die maaltyd hryg*

Hetfchyntdatgy daar een Goden- dranic uit

drinkt. ,

Lex. Werpt dien fpottervanu op d aarde

sieer *, maakt uw ooren fchoon en kiiver ,
en

iet alle dwaasheit aan een zyde.

Luc. Spreekt nu vrymoedelijk uit 5 Cyft-

lts nog Veriander fitten in myn ooren nier.

Lex. Let dan wel op
,
hoe ik myne Oratie

vervolg 3 of het begin goet is > fiet °p de wel-

fprekemheit,en de t’famenhang der woorden,

die niet en is na de gemeens fleur van fpre-

k'.r.o

Kuc. •
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Luc. Het fchijnt foo wel te wefen , voor-

mmcntlyk omdachet van u afkomt 5 begint

maar.

Lfêx. Derhalven Tullen \vy daar- moeten ,

feit CalUcles. Dan Tullen wy in den avond in

Lyceum
,
volgens gewoonte * wandelen. Nu

is hettyd om met olie te fmeeren
,

gelyk men
op de iiitdge middag altyd doet,wanneer men

% in de (ortne bakert pen gewaflchen heb-

bende, is hettyd om broot te eten, foo ma-
gen wy nu heen gaan. Geeft my de roskam,

jongen, het leere kleed , het linde, defeep,

en maakt het bad gereed ; op de vloer by hei

baggetjen leid een brafpenningt Maar wat
doet gy Letciphanes ? komt gy hier om langer

te toeven? Doe feide ik: Ik ben hier al lange

geweekom te waflehen. Ik kan nauwlyks

gaan 5 want ik heb een blik-aars , ik ben hier

op een muil-ezelinnetjè komen rijden. De
muildrijvcr haatëe fich wat , alhoewel hy fel *

ver kreupel ging. Maar op het land was ik niet

Tonder arbeiden. De Boeren die myn vader

begraven hadden, hoorde ik een liedje fingen

:

ik hielp ook wat fpitren en delven 3 en werkte,

mede aan den dyk, doch verliet htar om de

Ilrenge koude. Ik wandelde door het bouw-
land, alwaar wat look gegroeic was; ik groef-

fe , met nog eenige andere krui lea
,

uit de

aarde om te eten $ da ir by kogt ik wat ge rfte

en waren noch geen druiven op het veld om
daar te voet te konnen deurpaileeren;) ik ging

weder op den ezel zitten waar door ik een

blik-aars kreeg
; daarom kan ik nu naulijks *
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alsmetgrootepyne ,gian. Ik (weet veel, het

lighaam isfwakjes, daarom moet ikdikmaals

in’t water fvvemmen. Het wallenen verquikt

my. Nu fal ik een jongen voor int lenden tot

die gene daar ik myn verbJyffai nemen. Maar
/iet daar komt hy fel fs , om brood met hielt;

gebakken
, grys brood, groene ajuin, hafen

en koeje -darmen &c. te koopen.

Wel goede Vriend, ^tticïon ,gy doetfoo

wel , dat gy fuik een einde weegs my te ge-

moed komt j om my wat te verlichten. Ik

fchrikte als ik uw lag , feide hy ;
waar hebt gy

giller avond gegeten, by 'Onmacrhm ? Neen,
feide ik! maar sk ging na het land omeen dyk

aan den oever te leggen. Gy weet wel , dat

ik een liefhebber van het land ben , voorts om
andere befigheden te beltellen. Ik ben

van daar gegaan, om^my op/c droog in de

fonne te fmeeren ; en wy , feide Phili*

nut, (uilen met Onomarhus en Fidlanhus

agter na volgen : lbo ik op de wijfer lie is ’t al

volle Iaat , anders moeten wy in dat vuile wa- I

ter met het canailje van volk walTchen. Doe
feide PfelUnicut } mijn gelicht is niet al te wel,

het fchijnt dat *er fomtijds eenige zwarte wol-

ken en nevelen my voor d’oogen fchijnen

,

ook ben ik gedwongen dikwijls tc traan-oo-

gen. Daarom had ik wel d'een ofd’ander Me-

dicijn van nooden , die my van defe leepigheic

af hielp, enmywat oog-falfgaf.

Defe dan en gene dingen gelegt hebbende,

gingen wr

y van daar. In ’t Gynmafium ofte

oeffen-plaatfen komende j trokken wy onfe

kleeren
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:kieercn uit , d’eene woritelde , d’ander vocht

ijj met vuiflen , een derde (meerde cn rolde fich

in
l
t dof : foo dat hier elk het fijne dede. Als

wy ook d'een tf ander ter neer gefmeten > ons

geoeffent , en wederom rnet warm water af-

gewafïchen hadden
,
gingen weder weg. De

oyerige haar hooft in *i kout water gedoopt

hebbende ,
fwommen als de Dolphijn en op

een wonderlijke manier. Verder gekomen
zijnde,deden wy op verfcheide plaatfen eeni

»

ge dingen. Ik bond mijn flippen, op , en ros

kamde mijn hooft met een getande roskam, ik

wasniet a!sCe^»i//,maara!s5^pw#gefchoren 9

want mijn hooft en fmoel in langen tijd geen

beurt gehad hadde.d'Eenedronk waters d’aa*

der deed fijn gevoeg , andere aten gekorven

Radijs met f vis-lop ,
of wilde ölyven , of

knauwdegerffe.

Als*t nu tijd was, leiden wy ons op bedete-

kens>om te eten, want daar waren tafeltjes en

beddekens gefet. Het was een col lation daar

wy aan waren , cn was wakker opgcdifcht

,

daar waren verfcheide fpijfen van Varkens-

Êvleis toebereid, als Braat- varkens
,
Saucijfen #

Worften, beulingen, &c, ook verfcheide aart

van VifTchen,gemefte Hoenders, Kapoenen,
en een Haan die van krajen ophiel , daar was
een Ham, en een heel gebraden Schaap , Rog-
ijgen-broot en ander gebak, ook Moes-krui-

sden-Scc. Wy hadden Wijn die effen van de

Moer was afgeftoken. De bekers waren van

Verfcheide foort 3 en Meeffers gemaakt. Wy
||dronkcn wakker in \ ront 3 en kregen geen

kleine
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kleine roes , alles ging hol over bol. Als wy
ons gewafkhen hadden 3 quarnen onle tafel

-

genoodcn van felver binnen dringen : als Mo*
gttUnymm , de Procureur en Advocaat , de
Goutfmit Chdrea , welke een kakel-bonte

rug heeft. En JEudêmus Ocataxir » Ik vroeg
haar 3 hoe zy foo iaat quamen ? Cber&a ieide ,

ik heb voor mijn Dochter, die de Bruid was ,

eenige goude verder fels moeten frnedcn , en
nu kom ik van de Bruiloft by ulicden. Weet ,

fcide Megalonhms

,

dat ik andere 2 ffairen ge-

had heb. \ Is heden geen recht dag ge weeft»

Maar ik hoorde dat den Velt-heer fich van

daagfoude laten flen$daar na deed ik koltelij-

ke en fuiverc kleden aan,met een paarnieuwe
fchoenen, om hem te fien : doe vond ik dade-
lijk Danucbm en Hierophantes^n andere die

Z>ima, met een gedraaide hals voor de Magif*

traat ontbodenyhem aanklagende, dat hy haar

genoemthad, alshy dit wilt,, waren zy /onder

mam, en heilig genoemde. Ik weet niet, rei-

de ik , wat Dima gy meint. Hy noemde my
by mijn naam. Hy is in de dobbel-tenten ,

een groot Speelder. Hy is van den kalen Adel
overgebleven , met ongekamt hair, flordige

kleeren, en de koufen op de hielen hangende,

wel, feide ik 3 heeft hy elders li raffe om gele®

den? heeft hy met de hiel gefchopr,en wegge-
loopcn ? dien Aftgalonymm j die te vooren
onder de fluiters en fangers de baaswas * die is

nu onbeweeglijk en (til. De Schout heeft hem
in de boejen gebracht , en met yfersaan den
hals, beenen en handen foo valt geknevelr,c!at
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hy fich naulyks verroeren kon. Defc bad om
vergiftenifie , en wilde het met gek afkoopen.

Eudemits feide, dathy'sochtens vroeg van

D&ma[m uitgehaalt was >die wel eertijds een

Woriielaar geweeft is, die door ouderdom fig

daar moet van afhouden. Gy hebt dat kopere

ftok-beek op de markt welgefien, fommige

dingen moeiten bepikt, en andere bevlanu

werden. Van daag moeft hy fijn Dochter, de

nieuwe bruid by haar Man brengen , en ver-

derde nu haar. Onderwijlen quaoVer een ftok

in k wiel, die de bruiloft opfehorte, want fijn

Soon Dion die heeft fich hier af, (daarom be-

i

droeft zijnde ) willen verhangen. Ja, hel

;!
fcheeJde niet een hair, fooik*er niet tijds ge-

noeg had by geweeft ,
ofhy had de adem ge-

geven; ik fnee de firop los
,
en rolde hem gins

en weer 9 als een kind in de wieg, de hals ;;,

armen en beenenvryvende. Het befte hulp-

i
middel dat ikbybracht , was dat ik hem by de

handen trok , en fijn zyde drukte. Meint gf
dien JDion, feide hy, dieyrouwe gek, dien

vuilen Hoere-jager en Bordeehbrok# k is dien

felven, feide hy 9 dien vraat enilok-op.

Euimus feide, dat hy fich over de Goddinne

Verwonderde ; want Diana ftaat in k midden

van de zaai, vaneen deftig konftenaar Ver-

beek. Hier voor viel Damafiat met fijn Vroia

dat een out besje was,zy baden ootmoedelijkj

om erbarm enifie over haar beider. Welke
ook terftond toeknikte. Nu hebben zy den

Jongeling Tbeodornsp of liever AftbmHwut*
hy heiligde hem onder allen ook pijl en boo-

gWl,
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gen, om dat hy daar vermaak in fchept , want
Diana is een fchietfter ,

werpileren oorloog-

eer. Wy dronken , feide Afegatonymns: ik

koom u een gelegelde fles van dele oude Wijn
brengen , met een verfe Kaas * wat Qlyven

,

defe gecle bekers met ee-nige andere delicatcfl-

fen. Gy jongen lebenk t daar wat meerW arcr

in, op dat my het hooft niet leer en doe , v*nc
ik ben iigt inet hooftpijn gequelt,mijn herfen-

pan is dik 5 foo dat de dampen daar nauiyx

konnen doordringen. Als wy wat gedronken
hebben j lal men aardige difcoursjes verhalen

,

om de tijd te pafleren : ik fla het toe, feide

ik 3 doch wy houden veel van de ^4tsïfe

welfprekentheit. Dat is goet
,
feide Calliciej

s

ik mag wel foo wat (haaks voor den dag bren -

gen. 'cis nu kout, lèide Eudemus , daarom

wil ik ongewaterde wyn drinken 5 want als ik

warm ben, koom ik eerft op myn dreef* dan

hoor ik geern op een phiooltje fpeelen. Wat
(egt gy * Eudeme 3 feide ik 3 wilt gy hebben

dat wy Ailfwygen , alsof wy geen tonge of

mond hadden? Ik had op myn tong ietsours

voor den dag te brengen , en u-lieder tongen

alle te overwinnen. *t Gaat met u foo 3 gelyk

qfmen een fehip met dry zeilen, mer anker

touwen, en alderlei foort van haken wilde

houden: want gy benijdde flilligheid. Der-

halvcn vaart én zwemt gy door de woefte

Zee -baren. Ik fal onderwijlen drirkende

van de aarde, gelijk als dien Hotnevifehtn

Jnpher
, ofergens van een klippe , of var urn

hemel u met het Schip in de baren fïen fprin-

gen, Luc.
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Luc. Al genoeg £extfhanes f van dat

dronken 1de n. Ik fchjjn u nu dronken en

braak : wanneer gy noch langer voort gegaan

had , fou ik door al die Hechte woorden wel

rafend geworden hebben. Alhoewel ik daar

in ’i begin byna om lachte. Maar dewijl al

defe dingen de helft waren : erbermden ik

over u ,
want u fehrift is foo verwart als een

Doolhof* daar men met kan uitgeraken , het

(cheen dat u de gal overliep, en raaskalde. Ik

denkalby mijiitelfsuit watout Wijfs ipinrok

gy fulke ouderwetfe ,woorden hebt opgefogt:

ik weet op al de Werelt niet waar gyfe van

daanhebt, ik geloofdat gyfe uit u duim moet

gefogen hebben, ma^r niet dat gy eenfamilia-

j

Te^yji^ÖQren^ eenige gema-

' pertheit in\ (preken heeft,die u vermanende

j

van foo een (lekte geholpen hebt* Gy weit

niet geacht ,
en van de Geleerden niet eens

aangefien. Ter bequamer tyd He ik daar Sop®**

Jus de Medicus. Wy lullen hem eens onder*

vragen,ofhy u van defe quaal niet genefenkan o

hls een Man van goet verHam, foo dathy wel

half gekke en uitHnnige geholpen heeft,

"Weeft gegroet Sofoli , ik wenfte dar gy delen

Ltxlphmts by u nam , en genas hem van defe

Hekte, want hy brengt lbo veel vuiligheden

voor den dag, dat het niet te verdragen is,

Lix. Gy moer my niet hebben, SopoU 3

j

snaar defen Lnaanm , want die is openbaarlyk

j

gek , hy acht dat alle wijfe Luiden fotten zijn j

!
hv wil

,
als de Soon van Mmfarcbus van S&-

mm
9

dat wy alle voor hem louden de mom
floppen»
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floppen. Maar lieve Minerva, die nooit

fchaamroot wert en onbevreelizijt,wy achten

hem (oo veel als een hair , hy wil my foowat
buloorig maken. Van hem moet gy by Clinia

gaan, doch fijn Vroiitjen is wat onpaifdyk.

ia? Sop. Wel Ltteiarte, is 'Lexifhanes hek ?

Luc. Ja voorfeker,- hoort gy niet wat
praat hy tiitdaat : hy brengt ons fooeenwi1de
en vreemde taal voor den dag , die.nvenover

twee duifeh tjaren rprak,en die hy felfsVerCfëft

heeft: ook vèrbaiieh hy de gemeenêwoorifep.
Sop. Dit is byna een ongenefefijke

;

Sekte 3

Lticiane . Wy moeten echter ops 'Bé ft doen

,

om de Man te cureren.. Ik ga na huis om éen

Medicament toe te bereiden , op dat hy defe

rafernie uitmach braken.Dit moet gy drinken

Pexiphanes?om wcdërgefom te werdtn, * gy
moet my voor aï géhóorrameh , foo zult gy
deféquade woorden uitgèbmkt hebbende ,

ons foö moejelijk niet vallen.

Xex. Ik weet niet watje met my voor hebt,

om foo een Medicyne tc laten drinken. ik

vrees dat defe redemdrank mijn verderf fal

zijn.

Luc. Drinktbctop» toeft nietlang, op

dat gy wat wijfer moogt fpreken.

Lex. Ik gehoorlaam dan, en fal drinken.

Hei,wat 's dat voorgoct? hoe rommeltmy de

buik? 'tfchymdauk een duivel in^clijfge-

dronken heb.

Sop. Begint dan te braken. Hemel ! wat

een rommelfootje, hier hebje al die quade

woorden, dat was d’oorfaak van fïjnquaal,

was
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.

-/f Tm
\ was geen wonder dat hy van dien euvel fielt

was. Ik mdn dat hy nu wel fa! gefuivertzyn,

af daar moeft elders noch iets in de darmen ,

of andere fchuilhoekjes wat gebleven zijn»

Leert hem nu Luaane/tgeen behoort,

Luc. Dat fullen wy nu lichtelijk konncn
doen S*fe/^nademaal gy onsde weg gebaant

hebt. Ik wil u dan vermanen fcemphane ?
foogy van de menfchen wilt bemint cn go
prefen zijn , moetgy die woorden vlieden.

Als gy een begin maakt van goede Poëten, en
die by ccnige Meefters leeft, gaat dan over tot

de Orateuren. Als gy hare redenen als opge-
togen hebt , ftapt Jan in tijds over tot de
Schriften van Thuddides en Pldto. Oeffent ti

felven in treffelijke Comedien en Tragediën»
! Als gy hier nu de befte bloemtjes uitgeplukt

hebt; fult gy bequaam zijn om te fpreken
$ gy

|

waart nu alsdeSteen-bakkers, welkers vaten
' van binnen breekfaam en brokkelijk zijn,

|

maar van buiten wat opgepronkt, met vergla»

|

fing van mcniofblaau koleur. Zoogy dat dan

|

wilt betrachten , kan men een Man van u ma-
ken^ ie by ydereen hethooftop mfach fteken.

Nu fpreektgy als een Uitheems Barbaar, en
wert van ydcr een uitgelagchen. Vooral
moet gy onthouden dat gy die Sophiften niet

na volgt,welke eenigejaren voor onfe tijd ge-

il

weeft hébben. -Dievuiligheden- moet gy on-
, dcr.de voet treden: volgt de oudevoorbeelden

|

na.Gebruiktgecn Uitheemfe woorden, maar
alleen die gangbaar zijn , en van ieder een

I konnen verftaan >verden. Offert voorna-
ILDcel
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mentlykdeGM»/? goddinmn, en dc Doorfnk-

tigheit

:

van welke gy meer als te veel achter

ïugge verlaten zyt. Die hovaardigheid,,
|

roemfuchtigheitjdie quade manier van fcht ij-

ven, die infolentie, al te grooten uitbreidinge

van woorden &c. moet gy uitdelgen. Ook
moet gy een anders fchrirten niet bitfig beje-

genen noch uitlagchen, meinende dat u Haan

Koning is. Wie van den gemeinen hoop fal u

niet uitlagchen,fo een vreemde hoop te berde

brengende. Zy komen niet met de ^fttife

welfprekentheit overeen. Wyprijfenook de

poëten niet , die haarGedichten met onge-

woone woorden ftofferen. Byaldien gy dat

dan na volgt , en opmerkt ’t geen ik gefegt

heb, fult gy met u dingen wel ftaan.Wanneer

gy dan niet opmerkt, en u oude gang gaat: foo

heb ik altans mijn plicht gedaan, gy moet het

dan ufelven wijten, alsgy fietqualyk gedaan

te hebben.

LüCIANI leven
Fan

D E M O N A X.

fjy befchrüft hetgeflachtèy leven , bedrijf-,

gekertbeit ére. van den Philofooph De-

monax y foo van ’/ geen hyprivaat ,
als

pttblyk gedaan heeft , en’tgeenhy van

anderegeleden heeft. Ookfijn Spreuken.
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Zijn Begraafnhy hoede Atheners hem
eerden en in acht hielden.

\W As onbehoorlijk dat onfë eeuwfbo
Toetjes zou yerby gaan, Tonder gehett-

genis na te laren , van dces en gene uitmun-
tende Mannen , \ zy datfe in deftige daden $

ofin welgeoefl'ende wijsheit floreren. Ik fèg

dit eensdeels rereeren van Soflratus den
*ter> die de Grieken Herculesnoemen,en ook
vattehjk meinden te zyn : anderdeels ter eeren
van den Philofooph Demonax: ik heb de eer
gehad van haar beide te mogen den , over
welke ik my ten hoogften verwonderde.

\'"?
t Heeft my ook mogen gebeuren, om met
defen Demonax fomtijds een Toet discours te

I

voeren
,
het leven van Sofiratus heb ik elders

in een ander boek befchreven , waar in ik be«
wefènhcbfljn manhaftigheit en uitflekende

krachten. Daarenboven wat levens*Wet hy
op den Berg ParnaJJus hiel: wat voor een

j

werkhy gedaan heeft, wat koft hy op den
Berg at, en lofwaardige daden verrichte.

Wat gevaar hyuitflond,om alle boeven uit te
foejen* en de wegen veilig te maken»

Het dunkt my nu niet onredelijk te zijn %
yetwes in Vüchtte brengen, om Dmonm
een naam temaken, en dat uit twee inflchtem
eensdeels dat de Wijs-geerendefes tijds hem

jjaltijt in gedachten Imiden houden^anderdeefe
dat de Jongelingen

, behalven de oude voor-
beelden, ook een fpiegelen exemplaar van
defe tijd fouden hebben , om die als een regel

£ * m
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€n Wet na te volgen ,
den welken ik de. belle

van al dePhiloiophengekem hebt.

BemwAX was uit het Ëiknt Cyfrut ge-

boortig, af komflig van deftige borgerlijke

Ouders, hy overtrefte haaraltemaal,hy achte

ilch capabel om y ets deftigs
te ondernemen^

van felver gafhy fich tot de flüdiên der Philo*

fophie, en heeft nooit van ^gathobolus cn

JDemetrius aenleiding gehad , die voor hem

geyvéeft zyn ,
mcKspiciem heeft hem daar

toe aangeraden 5 maar hy verkeerde met lui-

denvan fuiken rang, dat wel meeft met Tim-

tazMtzs , deaHerttcleottr ,
da t een voornaam

wijs Man wasin we 1(prekenthe id en wijshek,

overeen .quanu

JJen gemelden Bmon&x dan van niemant

aangeradenfijnde ,
maar was met een eigen

.drift aangeprikkeld , om iets voornaams uit te

'ïichten , had ais een. ingeboren liefde tos

,de Philofophiey vanjonxafaan verachte hy

de ordinare menfehelijke dingen. Derhalven

leide hy fich uit tot de vryheit van fpreken, in

welke hy ftaptvafiig volherde, hy leefde eer-

lijk, foo dat daar niets op te feggen was : een

ydergafhy fijn gevoelen te kennen , en de

waarheitdie in de Philofophie ftaki hy (lelde

fich als een voorbede voor andere* Verders

hy ging niet met ongewaffehen handen, ge-

lijk men fegt, van de welfprekcntheid tot de

Philofophie over, maar oeffende fich neerftc-

lijk in al de Poëten ,
verfcheidene kon hy van

buiten , en de welfprekentheit oeffende hy

mei geen kleine drift. De Philofophie had hy
- mukcMPg
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mige hebben ook wel tegens hem opgeftaan

>

te weten 9
de *Anyti enMeliti 3

die een he-

fchuldinge tegen Iïemonttx brachten , mee

welke Soeraw te vooren befchuldigt was, dat

men nou gdien had dat hy offerde. W aar

toe hy naetgroote moed in de volle Vergade-

ringe antwoorde,met een zijde kleed bekleed

zijnde j het ging hem feer aardig, vaerdig , en

wat bitfer af, als vereifchte. Dat hy Mintrya

niet geoffert hadde ,
defendeerde hy fijn laak

aldus: weeft niet verwondert gy Mannen van

sfthenen, feidehy ,
want dewyl zy

yanu en

andere geoffert is ,
dunkt my dat zy de mijne

niet gebrek heeft. Tot de tweedebefchuldin-

ge, te weten , van de Myfterien ,
feide hy de

oorfaak , waarom hy met haar tot noch toe

niet vrolijk geweeft waar : dat indien defelve

eens qualijk en valfch van haar bevonden

wierden, fo fou zy ,
(by die noch noit begon-

nen hebben,) nietgezwegen hebben,maar de

felfde van de Dans-fpeelen afkeeren: foofe

göct waren , fou zy die uit liefde van de Men-

fchen wel doen verkondigen.

De ^thenienfersnu die al fteenen in de

handen hadden, om hem te fteenigen 3 waren

terftont foo gedwee als een Lam. Van die tyé

afhielden zy hem in grootcecr eneftime.Her

begin van fijn redenwas wat ftreng
: gy Man-

nen van^tbenen, fegt hy , fiet dat ik nü gc-

kroont ben 9 nu offert gy my ,
daar gy my te

vooren noit geheiligt hebt. Vorders 3
^tgeen

van hem beleefdelyk en fcherpfinnig gefegt is*

wil ik daar noch by voegen, ’t Schijnt feer wel

F 4 gedaan
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gedaante zijn», dat ik van Phavonnns ^ en
&een hy tothem gefegt heefr, een begin ma»

Ice. Want na dat Pkav-winus-verftaan haó t
dae fija tvyiil-redenen van Demonax befpot
waren 5,voornamenti ijk y over die lekkerheid
van leden,die niet genereus.Vrouwachtig en
geen Philofophen betamende , waren.. Hy
ging na 12em&na%

3 en vraagde * wie hy was *
die hem befpocte ? \ is een Man feide hy *
Wiens ooren niet wel te bedriegen zijn.

Daar quam hem ook een Sophiii te g§~
moet, die hem vroeg

; wat had gy op u reis ai

mede Demon&x ? wanneer gy van kims-beern
tot de Phdofophie gingt, mijn balletjes, ant-
woorden hy. Ais den ielvzn op een ander tijd;

eens by hem quam , begeerde hy te weten wat
voor een Sedte dat Demona^: volgde: wie
heeft u gefegt, feide hy* dat ik Phiiofopheer &
dit gefegt hebbende, ging hy ai lagchènde
weg. dender vraagdewederom^waarom hy
lachte: het fchijntmyfeerbelagchelijk , ant-
woordt hy, wantgy meintdat men de Phi-
löfophen aan de baart moet kenne% daar gy»
der felfs geen hebt.

Aisden RedenaarSlionim^^tbenm feer

vermaart was, en ter eeren van hem dik wils*

Dof* dichten gefongen waren^om dat hy in de
Phdofophie feer ervaren* en daar by met
groote welfprekentheitbegaafü was. Want ,

feide hy , indien ^riftottles my tot het Ly-
Uum roept , ik fal volgen; ofPlato tot de
zademhtal komen, ofZenon my uit-eift, ik fal

üiet toeven $ maar foo Pythagoras my laat ha-
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len,falik zwijgen. Doe Aont Demonax op>

in ’t midden der toehoorders : hoor hier * iei-

de hy, Pythagoras die roept u; vorders was er

eencn Python , zijnde een fchoone Jongeling

uit Afacedonien , van den hoop die del tig ge-

kleed zijn, defc bcfchimptehem wat, en (tel-

de een Sophiflifequxllie voor, hem gebie-

dende die fluit* reden te ontknoopen: een

ding, mijn Soon,weet ik, dat gy bepaalt hebt;

Delen dit hevig nemende » om de dubbelliqr

nigheit defcr fchimp -(choot, dreigde hem , ik

fatje dadelijk wel een Man toonen, feidchy

>

hy moeft’er om lagchen,en vroegden Jonge-

ling, wel hebt gy dan een Man?

Op fekeren tijd was’er een worftelaar , die

van hem louter befpot wierde, om dat, ais hy

in 'c vechten overwinnaar geweeft had ,
met

een fagt
,
geblomt kleed voor den dagquam 9

h v floeg hem met een fteen op de kop , foo

dat
;
er bloed na volgde. Die daar prefent wa-

ren ,
namen dit quaiijk,a!s of’er een van haren

rang beledigt was. Als
?
er nu geroepen wierde

dat men na de Schout foude gaan, neen , riep

Dimonax y maar gaat liever na een Genees-

meefler.

Als hy by geval onder het wandelen een

®oudc ring op de weg gevonden had • foo liet

hy een brïefjen aanflaan ,
dat den Eigenaar

van de ring hem wilde komen halen , en by

aldienhy het rechte merk reiken van de ring

wilt te leggen , fou-hy die wederom krijgen-

Daarquam doe een fraai en lieftallig Jongr

jnaa te voorfchijn >
welke feide,de felve ver-

- 1

v. * looien
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looren te hebben : loop heen longen * feide

hy , bewaart u eigen ring wel : want defen
hebt gy niet verlooren.

Sekcr Raad s-heer te Hymen , wanneer hy
hem fijn kind had getoonc , welke boven ma-
ren fchoon , en dooralderlei lekkernyen be-
dorven was, feide hy* mijn Soon doet u groe-
ten Demünax, hy is Teer fchoon , antwoorde
hy

3een Soon die u waardig is- en fijn Moeder
niet ongclijk. Vorders wasser een Cynlfch
Philofooph , die in een Beeren-huid philofo-

pheerde, die noemde hy geen Oriocratts
,
ge-

itj-k fijn naam was , maar verwaardigde hem
met de naam van rceflaH'S „

Als ymanr hem vraagde welk het einde van
geluk was, antwoorde hy , dat die alleenig

gelukkig zijn, die liber en vry waren.Hy feide

hem wederom 5 dader veelé vrye waren : da

n

fegik wederom,antwoorde hy,dat hy alleen

gelukkig is, die niet hoopte noch vreefde.

Hoe kon dat wefen, feide hy wederomfwant
een yder is met die fop overgoten. Zoo gy de
menfehelijkefaken, antwoorde hy, ter degen
doorfichtigt fuk gy bevinden dat die noch
hoepe noch vreefe waardig zijn. Want die

leed doen en vermaak bybrengen , hebben
beide een einde, en verdwijnen.

Zeker Peregrinm§ de Soon van P'Yotem-,

als die hem. bekeef, omdat hy een yder het

%ieJbo wi te feggen , en de luiden befpot-

tede> antwoorde Bemonax ^ gy leeft niet als

een Cynifêlt Philofooph : Pertgrins gy leeft

'met. afeeenMenfch *

JDtaat
!
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T aar was ook een natuur-kender die tegan

hem van de tegenvoeters fprak ; opftaande

,

bragt hy hem by een put,toonde hem de fcha-

duwe in het Water* doe vraagde hy hem , be®

kent gy nu niet dateer tegenvoeters zijn ?

Vorders was’er een die hem voor eenToo*

venaar uitgaf,feggende,dat hy krachtige veer®

fen had om wonderlijke dingen uit te regteiK

dat *s geen wonder, feide hy, wantik ben ook

van die konit : foo het u belieft
,
gaat met my

na debak fter , ikfal met een Tooverveersje

maken , datzy my een heelbroot geeft: mei»

nende ftilfwijgens voor fijn geit* dat alföo

krachtig is als de Tooveryen.

Als FJerodes fecr droevig was over de deot

van eenen Pollux ,
die Teer haaftig geftorven

was , willende hem de Wagen fmeeren , de

Paerden gereet maken , en 't Avontmaal be»

reiden : foo ging Deyuofiax by hem : ik breng

u een brief, fegt hy ,
van Pollux . Als hy nu

verblijd was denkende dat hy ook een ander

fmerte foude zyn ,
feide hy : wel Demonax ,

wat fegt gy van Pollux > hy befchuldigt u ,

antwoorde hy , dat gy foo lang toeft , om by

hem te komen.

Hyquam ookby een ander, die over de

döot van fijn Soon foo rouwig was , dat men
hem niet kondetrooften , welke fich altijd

in duifter hiel: doe ftelde hy fich aan als een

Waarfegger enToovenaar, feggende, dat hy

het kints geeft weder uit de hel konde roepen,

foohy hem maar dry perfoonen noemde, die

hy lekerlijk wifte dat niet rouwig over fijn

f 6, dood-;
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dood geweed waren. Alshynu lang by fich

felven overpeinfdc , en niet een konde t«

herde brengen : foo fei e inde lyk te-

gen hem
: gy föttebol , meint gy dat u dit oor

geluk alieenig overkom: , daar gy niemand
ïonder rouwe vinden kont ?

Hy belachce ook memgmaals de gene ,.die

met ai te oude en vreemde redenen voor den
dag komen. Want ais hy ymant op een tijd

vraagde , en hy al te feer op de tüfche ma*
nier antwoorde : lieve vriend , feide hy* ik

heb u maar fimpel gevraagt , en gy antwoord
my als een tweeden yi’gamemnon

*

Ymant van fijn vrienden feide, koom
JDemonaX

f laat ons in den Tempel van JEfeu ~

Iflp'ms gaan, om voor mijn Soon ce bidden: gy
moet meinen 5 antwoorde hy, dat JEfculapinst

heel door is, dat hy. niet anders foude konnen
hooren als daar.

Wanneer hy dikmaais rwee ongeleerde

Philofophen overeen faak feer begekkelijk

hoorde difputeren >dat d*een abfurdigheden

voorden dag bracht, end'ander op de faaJs

3ïier en antwoorde: wel lieve vrienden feide

hy , fchijnt niet een van beiden de bok t e meh
ken? en dkmderdefeefonderte houden?

Als ^gathochs den Peripateticus ftchhoo*
vaerdiglijkaanfielde, en wakker op fijn difpu-

reeringen roemde, als of fijn Haan alieen Ko-
ning was, en alleen de cerfte wilde zijna wel,

feide hy,.tegen *Agathoclss , bent gy.de eerde ,

gy zij t het alleen niet : en zyt gy Y alleen, foo.

xjggyixioch d'ecrlie niet*

Cctbegujy
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Cethegtii, zijnde een perfoon uit de regee-

ringe , wanneer hy voor Amba (Iaden r door
Griekenland na ging

,
foo feide hy,

veele be/pottelijke cn belagchcdijkc dingen
tegen fijn Vader: als ymant vamfijn Vrienden
dat hoorde, cn feide dat Cetbegus x eengroo*
ten fchelm was: lieve lapiser , an twoorde
Demonax, hy is geen grooten fchelm.

Als hy fag dat ^pollonius den Philo(oophi

metvecle Difcipulcn wegging , hy ister be-
quamcr tijd ontboden,zyndc weggegaan, om
deKoningte inftitueren: daar komt ^tfpoL'-

knhiïVian, feide hy, en fijn rgonauta ,

Een ander vraagde hem, ofde ziel onder!*
fclyk was : voorwaar sy isonderfFdyk

5 .

ge-
lijk als ook alle andere dingen.

Van Herod.es feide hy , dat Vlatodt waar^
heit gefegr had, vad bellende dat de Men-
fchen meer als een ziel hadden- Noch dat

RegUaus en Pollux geen een ziel hadden,om
die als levende te galt te ncoden, ofdierge-
iyx verforgem

Hy bedond fomtyds de ^fihenienfers in
p
z publyk te vragen , als de voorreden der hei-

ligheden gehoort was ,om wat oorfaak zy d'e

Barbaren uitfioten, voornamentlijk door
jEimolfuS) zijnde een Barbaar van Thracien^
haar aan die ludigheit geholpen had.

Als hy, daar na r yrs te doen hebbende , in

de Winter- tyd varen mos ft , en in het Schip
klom , foo fegt-er ymant van fijn vrienden :

vreedgy niet Demonax , datgy door Schip-
breuk te lijden van deVhTen fait gegeten wer-

E 7 dcnP
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den? k was onbehoorlijk 3
feide hy 3 voorde

ViRèn te vrefen, daar ik’er te vooren felfs 200

veel gegeten heb.

Seker Redenaar lijn dingen quahjk doende,

fade hem dat hy fich wat beter wilde oefFe-

nen: alshy antwoorde, ik ben altijd bymyn
Iblven befig : met rechten reden kond gy niet

beter, wantgy hebt altijd maar een kecht-

hooft van een toehoorder.

Als hy op een tijd in k publyk een Waar-

fegger voor gek fag waarfeggen: ik weet niet,

feide hy, waarom gy daar geit voor neemt,

want foo gy hier door wilt verdryven, k gene

van de Spaar-goddinnen foo valt befloten is j

zoo is u loon weinig. Zoo nu alleen gebeuren

lal, het gene God beflooten heeft , wat helpt

dan u waarfeggen.

Daar wierd hem ook een Homein getoon

die vry corpulent was, welke met groote yver

tegen een paal vocht ;
hy vraagde hem , wel

Dmm&Xy faagt gyniet wat een yver ik in

myn vechten had? ja groote!ijx,feide hy: want

gy hadde daar een houte vyanek

Vorders tcgen de bedrieg-redenen en aar-

dige vragen, was hy feer wel afgerecht. Daar

vraagde hem eensymant (pots-gewijs: als ik

twintig lak houts verbrande, MPemonax , hoe

veel laken rooks fou daar af komen ? weegt '

dan deaflche, feide hy,en k geen daar minder

is, kilt gy voor de rook rekenen.

Sekcrcn PoljbinSj een Man, die (eer onge-

leert was, doch wonderlijk opgeblalen ,
ho-

vaerdig eii roemfuchtigv De Keifer van K?*
mm»'
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:

mn heeft my mcc ecn-borgerfchap begon

-

itigc , feide hy : och of hy u liever een Griecx

borgerfchap, ofeen Romeins gegeven had ,

antwoordehy.

Wederom fag hy een van die facht geklede,

met een purperen rok , welke daar op war te

veel roemde , foo lui derde hy hem in k oor t

wel , (egt hy , dit klej i heeft wel eertijds ec n
Schaap gedragen , en roemt gy daar foo np ?

Eens op een tijd fich badende, wilde hy in

het heete water niet gr* n , foo wierd hy van
vreesachtigheit befchuldv n : fegc my cens, fei-

de hy , ofik dat voor het Vaderland moede
lyden ?

Ymant vraagde hem , wel Dmin&x , hoe
gaat het in de hel al toe ? wacht wat, feide hy ,

als ik daar brieven van daan gekregen heb, fa!

ik het u laten weten.
By een Poëet komende, ^Admeins ge*

noemt, welke feide
,

dat hy een veersje ge»
maakt hadde, en doortdlament begeerde,
op fijn Stok -bedt (oude gegraveert werden f
bèt lichaamlegt hier begraven , maar heilig-

shaam van Admetus ir in dm hemel: Doe
kon hy fïg nier houden van lagchen, en feide,

wel dmeie
, foo een koflelyk veers.

Als ymant fag dat de aderen van fijn beenen
foo dik gezwollen waren, Ywelk de oude
mannen dikmaals gemeen is : doe vraagden

ymant, \s Demon hoe komt date foo fei-

de hy, €haron heeft my in k heen gebeten.

Hy fag eens dat een Laceiemomer fij n Haaf

wakker affmeerde: houd op, feide hy, van n

-felsen uw fla-afgelyk temaken,. Als
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Alsfeker Vryfter ,
Danae genoemt, haar

Broeder voor recht riep
: gy fult u Broeder ,

feide hy, aanklagen. Gy zijc niet Danaê , de

Dochter van ^crifm.
Hy was altijd met grooten haat ingeno**

men tegen die gene, die niet na de waarheid j

maar alleen na de waarfchijnehjkheit philofo-

phcerden. Wantals hy eens een Cynicus, die

een mantel met een knap-fak hadde 3 en voor

fijn (tok foo hovaerdelijk en opgeblafen bo-

ven maten riep; feggende, dat hy -inthijlenes'i

Cratstes en Diogenss gelijk was •* hier op

fchoothy uit 3 feggende s
liegt niet onvoorfig-

telijk: wantgy zi}t een Difcipei van Nype 1-

ridïts.

Als hy eens op een tijd fag datverfcheide

Worftelaars fich in’t wapenen niet al te wel

droegen , en malkander beten: met recht,

feide hy^VerdenfülkeAVorÜelaars Leeuwen

genoemt.

In dit fpreek-woort is ook geen minder

bytem fout , \ welk hy tegen een onder Bur-

germeeftcr feide. Want daar w?as er een uit

dien hoop, welkers beenen en gantfche li-

chaam gefmeert was. Vorders wasser een

eynkiUi welkeboven opeen fteengekiom-

men zijnde , daar feer heftig op fulmineer-

de en febimpte, foo dat de onder-Burger*

meefter daar toornig over was ;
hyliet defen

Cynicus by de kop vatten, die hy of uitbannen

wilde, ofmet Hokken dootflaan. Maar £?«•-

monax hier onderwijlen by komende, die bad

4e onder-J3urgermcefter;
dat hy hem fulxdit-
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maal wilde vergeven ,
want de Cynici, dis

manier hadden van vryborfhgheit: waar toe

hy aldusantwocrde: voor tegenwoordig (al

ik het noch ongeliraft laten deur gaan : maar

by aldien hy noch eens foo los <^uam uit te va-

ren
,

fooTal men hem dan ilraffen ? dan fu!c

gy hem laten fmeeren,antwoorde Demónax>

s

om in een pik- plcifter te rollen*

Daar was oock een ander, aan wie de Ko~

ning fijn gantfche Leger en Koninkrijk töc-

vercroude ; als defe vraagde hoe hy dac belt

(oude konnen bedienen : foo gy fonder toorn

zijt, antwoordehy, weinigTpreekt , en veel

hoort.

Daar vraagdeymant ofhy wel Panne -koe«

ken mocht en gaf haar tot antwoort, feggen-

de, maken de Byen haar was en honig voos

de hommels?- ,

By de haven komende, feg hy een (lok *

Beeldt fonder handehV welk met verfcheide

koleurengefchildert was : De ^thenienfert

fegt hy,hebben defeCjKfllg^al te laatmet eei*

koper beelt vercierfc.

Als hyal lange tijd IQtfinur- van Cyfrien ,

die kreupele mein ik, mee de Peripatii\en had

ften omgaan : daar is niet leehjkcr > feide hy 5 .

als een kreupel VewpztesicMi

Als Spicïzt^s hem Coimijds bekeef , en te-

gelijk hem raade, dat hy een Vrouw fou-

de trouwen, en Kinderen teelen, want fulks

een Philofooph wel betaamde 5 en een ander

in fijn plaats de natuur over te laten : doe ant-

woordc hy hem feer aardig! ijk ,
geeft my dan
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Mpi&ète> een van uwe Dochteren , feide hy*

Dit moet ik ook verhalen* hoe hy Hermï-
ntisden ^rifiotelifi hadde. Dewijl hy wilt >

dat niet veel goetsm hem ftak, en ontelbare

fchelmeryen uitrechte, welke ^riftóteles

met fijn tien Pr&dieamenten offeg-woorden,
altijd in de mond had: voorwaar Hermine,
fegthy, gy zijt de tien feg-woorden waardig?

Ibomy dunkt.

Alsdc ^fihemènjers tegen de Corinthers 2

döornydighektTamen vergadert waren, om
een befondere k?imp-vecht te maken, ging hy

daar by: feggende , befluit daar niet af
, gy

Mannen van ^Athenen,voor en aleer de offer-

bande derbarpihertigheit weg geween is.

Als hy in Olympia eens was , en de Hele i

hem een koper Stok-beeldt wilde oprichten

:

doet dat geenfins , feide hy f op dat wy onfe

Voor-ouders niet befchaamt maken , welke

ter eeren van Surates en DhgenesgQcn beeit

opgerecht hebben.

Ik hebhemin tegenwoordigheit' van my^,

tegen een Advocaat hooten (eggen , dat de

wetten laft leden om afgefchaft te werden*

want zy tegen goede noch quade gebruikt'

wierden. Hy had een veersjen van Homerus

op fijn duimtje : de dappere en trage genieten

een noot- lot, Therfites prees hy feer , als een

Gynims van een vloejende tong. Gevraagt

zijnde, wie hy de voornaam fie der Philofo-

phen achtede, feide : men moet fich altemaa

daar over verwonderen, ik prijs Socrates , ver*

wondert my over Diogenes
3 en *4riftipp uS

bebiklief. fty
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j 9

Hy leefde omtrent honden jaren ,
fonder-

ling van geen (lekte ,
of bekommernifle we-

tende. Hy valt nooit ymanciaifig ,
noch nep

niemant voor recht. Hy was voor (ijn vrien-

den gedienlfig, zynde niemant vyandig. De

yi'ibenienftrs , als ook geheel G riel\enlant ,

hielden veel van hem; de MagiRraat gat hem

de voorgangj als hy prefent was j fwegen zy

alle (til.
,

Als hy ten leften (lok- out geworden was*

en by geval een huis ongenoot moeft ingaati

om te ruiten , aldaar at en dronk hy * en lliep

daar ter plaatfe. Als hy verby de bakfters ging,

trokken zy hem in , en elk wilde dat hy een

broot van haar nemen (oude ,
achtende haar

leven gelukkig, wanneer hy een brood van

haaraannam. De kinderen gaven hem ook

wel appels }
noemende hem Vader *

zijnde

een naam van eere.

Als'cr dikmaals oneenigheit tuflchen de

SÏtkenienfeYS was ,
(tilde hy haar weder door

een vertoog van woorden. Als hy dan fag dat

zy berouw hadden ,ging hy weg*
„tonder een

woort te (éggen.
, ?

Als hy gevoelde dat hy (Ich ICtven met

meer kon helpen*fprakhy /c geen de roepers

gewoon zyn : >t Is nu een eind gefchenl^en te

oevenvanhet l\amp -vechten, de tijd vermaant

ons nietlanger te willen opfehorten . 2»\)i\ af-

fcheit vaneen yder nemende , (tiert hy met

een vrolijk hert. Een weinig voor (ijo der-

ven,vroeg hem ymant y ts wegen (Ij n Be graaf -

plaats? wee fl daar niet ovet bekommert* feide

I
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hy 3de Rank fa! my weldoen ruimen.Men ant-
woordehenv, Um het niet qyaüjk enonfar-
foenüjk zijn 3 dat men fo een Man fijn lichaam'
roorde Vogels en Honden foude \verpen>om ;

verfcheurt te werden. Neen, fegt hy 3 foo is

»

het niet onbetamelijk
, darik de Dieren noch

kan dienen tot voed fel.

De 'Sfïhtnhnfers*hebbent hem deftig ‘be-

graven 3 lang rouw over hem dragende, en ba-
den fijn ftèene fit- Rede aan 3 daar hy pleeg re

fitten, kroonendeherfelvemerkroonen, teir

ceren van hem
,
achtende dat die Reen , daar

hy op gefetcn had; heilig was. Doe het Lijk

uitgedragen wierde. Was yder een op de been.,,*

voornamentl ijk de Philofophen r welke de
Baar op haar fchouders namen* en liet Lijk ai-

foo na het graftoe droegen»

Uit veeleen verfcheide dingen dan , heb ik

dit weinige van
'

Dëmona

&

willen te berde
brengen 5 waaruit den Lefer giRinge maken*
kan, hoedanigen Man hctgëweeii zy*

1 U C I AN I D-R O O M*r

Ofte

H A A- N.

Mi dèfe aardige fzamen-ffraak wert Py-
thagoras als een bedrieger en guïchelaar
gehouden , welkejleh dat de Qeeflen van
ieene lichaam in V andere overgaan,

Micyilus >







%fte Haan,

M xvcmus $ de Haa n

,

cn Simon.

Mycilius.D At u lupher moetTchenden

gy vervloekte Haan > met al u

kraijen enfchreeuwen, dat gy my, die nu foo

rrjk ben ,
van mijn Toeten cn aangenamen

, flaap ,
door alu gekakel verhoort : foo dat ik

7
s nachts mijn armoede omu gekakel niet kaa

ontvlieden. Want foo ik uitde ililligheit en

oroote koude verneem
y
moet het noch geen

middernacht zijn. Hy is al leen wakende, van

giüeravont af, als of hy ha guldc Vlies te be-

waren had. Het is niet te vergeefs , ik fal n

tcrflondt ftrafdoen lijden ,
laat het maar dag

zi]n ,$ ik meen dat ik umctde llok wel hebben

fat V. f „
Haan. ik meende Mcefler Myuil*, datik

u daar gunft mede dede » u heel vroeg in de

nacht wakker makende.» want met vroeg op

~tc haan, kond gy veel werks uitrichten , want

dan kohd gy de kolt al gewonnen hebben »

I

eer de Sonne opgaat. ls*i dat het u belieft te

' hapen,fal ik flildcr wefen als de Villen. Maat

j

liet wel toe, dat gy in u droom rijk zijnde, niet

I

hongerig op en haat.

Myc. blufUir ! die af keer hebt van ver-,

vaarlijkheden ! 6 quaatverdrijvenden PJerci

le3 ! wat is, dit? de TiMn (preekt met een men-

fchehem.
Haan. Schijnt het u vervaarlijk ,

dat ik ioo

centaal (preek als gy?
! Myc. Wel hemel * is dat niet wat onge.

meens
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meens ? lieve Goden , keer doch dit quaat van
©nsafi

Haaw. Gy fehjjnt feer ongelettert te zijfi ,

i^«i/e,hebtgy noitdedichtenvan Ffomerus

geleien: alwaar het Paert van ^FchUles.JCAn-
thus genoemtjdoor fijn brieflehen adieu ièide,

en in \ gevecht heele Veerfen van buiten fei-

de , nietgelijk ik nu in een onbedwongen taal

fpreek: maar het kon ook waarleggen,enGod-
fpraken van toekomende dingen feggen : ech-
ter fcheen haar dat niet wonderlijk toe : die

dat hoorde riep den quaat verdryver niet als gy
doet. Wat foud gy doen, by aldien het Schip,

dat Ffomerusden naam van ^Frgos heeft , uit

de kiel van ’t Schip had beginnen te fpreken,

gelijk ook de boeke-boom, in het Dodoneifche

bofch Oraculen gaf? ofals gy de huiden der

Beeiten faagt loopen , ofder felver gekookte
en gebrade vleis hoordet loeyen ? dewijl ik de

by fitter van den feer welfprekenden Menu-
nus ben, en met u lieden leef : het moet u dan
geen wonder fchijnen dat ik fpreken kan. Dat
by aldien gy wilttoeluifieren,en verlofgeven

om te fpreken , lal ik u de ware oorfaak open-
baren : waarom ik defe taal kan fpreken.

Myc. Dat my het morgen geen droom en
zy, dat ik met u fpreke, FFaan : maar fegt my ,

hoe komt gy aan die taal?want als ik flil fwijg,

en niemandt feg , waar over foud gy dan
bekommert zijn ?

Haan. Luyfterttoe, want ik weet dat gy
een ongehoorde en ongelooflijke faak van my
fukhooren. Want ik die nu een*#**» hen,

ben
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ben over weinige tijd een Menfch geweeft.

Mie. Diergelijx heb ik wel eertijds van u«

lieden gehoort, dateer eens een Jongeling ge-

weeft is, welke men Gallus^ dat \s>FJaan ge*

noemt heeft
, die van Mars feer bemint was*

welke t'zamen dronken , fpeelden,en in wel«

lu ften leefden. AXsnuMarsby^enus quarn,
en by haar te bed ging,nam hy Gallus met fig*

welke vreefde dat de Son hem mocht ften , en

;
vanFulcanus betrapt werden, fette hy Gallus

voor een wacht aan de deur: want dele waar*

fchoude hem altijd , wanneer deSonne op-

ging. Onderwijlen kreeg Gallus de fïaap in

i deoogen, en (liep op fchilc-wacht, foodat de

|j

Son buiten fijn weten was opgegaan 3 en fag

.

9

dat Mars en Fenus by malkander (liepen s

welke meinden dat Gallus haar foude ge*

waarfehouwt hebben. Doe wierd Fulcanm
van de Son gewaarfchouwt , welke haar beide

in overfpel bevond, leggende in die banden en

het net daar hy haat al lange mede gedreigt

hadde. Zoo ras als Mars hier uitgeraakt was ,

keefhy tegen Gallus , en veranderde hem in

een Vogel , met die felfde wapenen die hy op

het hooft hadde, foo dat die Vogel nu in

plaers van een ftormhoedt , een kan op de kop

heeft. Omdefeocyrfaak verantwoort gy uby
Mars , foo rasde Son is opgegaan , alhoewel

hetnunietnoodigis.

Haan. Dat wert’er wel gefegt Mlcylk :

maar dat ik u fal vertellen ,
is heel wat anders

:

|

want het is foo heel lange niet geleden , dat

ik in een Haan verandert ben •

ofte

Ufo
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Mic» Hoe dat foo? ik ben verlangende fuhe.

teweten.
Haan* Hebt gy wel van Pythagorms ge*

hoort? .

Mie. Meintgy dien roemenden Sophift*

welke inftelde, datniemande vleisofboonen

foude eten a dat nochtans mijn befte koft is 5

gefontft en licht fl vaerdig te maken ? ook die

begeerde dat de menfehen vijf jaar lang foude

ftil zwijgen?

Haan. Weet gy niet dat* diets vooren

Pytbagora&\vos9
ook Euphorius geweeft is?

Mie. Zy leggen dat het een guigchelaar en

wonderlijke konftenaar geweeft is.

Haan. Ik ben dien (elven Fytfoagorat.

Daarom wacht u van opmy te fchelden , daar

gy niet weet van wat manieren ik ben.

Mie. Dat is noch wonderbaarder: is een

Haan een Philpfpqph'? maar verteltmy cens

gy Soon van hoe komt het dat gy
van een Men fch een Vogel zijrgeworden5van

een uit Seiïnkn, een Tanagrecr zijt. Dat
khijnt watleugennchtig , en niet wel geloo-

felyk ; want ik bevinde twee dingenin u 3 die

van VythagQras vreemt zijn.

Haan. Welke doch#
Mie. Eensdeels, dat gy fnapachtigen kake-

lendezyt, daar hyheele vyfuuren 3 na mijn

beft onthouden s 11 i I te zwijgen geboden

heeft* Anderdeels* dat t’eenemaal tegen £]n

Wetten ftrijd. Want doe ik gifterniet had om
u te geven, (meet ik ü watboonen voor, als gy
weet : foo moet heotfakehjk volgen dat gy ge-

loogen
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logen heeft Pyihagoras te wefèn, daar gy
maar een Haan zijc: of foo gy Pythagoriu

bent, hebt gy neigen wet over treden , en het

recht gcvioleert, daar gy boenen gegeten

he bt ,
?
t wel k foo veel is als ofgy uw V aders

hooft gegeten had.

Haan. Gy weet de oorfaak hier niet va»,
Mkylle

g
noch wat tot eik Dier fijn leven be«

||

hoort. Doe ter tijd at ik wel geen boonen 9

om dat ik eenPhilofooph was: nu fal ik dit

i wel eten^vant zy hebben met deVögelen ge-
meenfehap, en flrekken haar tot een goct
voedfel. Maar foo het u niet moejelijk is te

hooren, fal ik u verhalen \ geen ik van Pyth&~
gorte toenu toe ben overgekomeig wat voos
manieren van leven ik te vooren gelceft heb %

cn wat nuttigheit ik uit eiker hervorminge ge-
kregen heb.

Mie. Vertelt het my doch , fulks is

my feer vermakelijk te haoren , want foo my
ymant een van beiden liet kiefen

, geen ik

terflont droomde, of \ gene 'gy verhaalde 9
ik weet niet wat ik foude kiefen , lbo een ge-

!

meenfehap heeft het met malkander 3 ik reken
u en die droom al in cene graat.

Haan. Herhaalt gy die droom noch eens3
die gy te vooren gedroomt hebt, merkt gy ee-
nige denk-beelden aan , en gelijk de Dichters
fegge*bgy herdenkt een ydel geluk?

Mie. Ja Ha*n>gy moet weten; my dunk
dat ik die droom, noit fal vergeten 3 foo een

I
honig foeten èardigheit heb ik daar uit ge-

' fchept: ik kan nauwlijx mijn oog-fchellem

i

II. Deel
? (G) of^nf
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open doen 5 want zy my weder tot die foete

flaap trekken. Derhalven
,
gelijk de pennen

ecnige kittelinge in de ooren maken, alfoo

doen defelve ook, die ik geficn heb.

Haen. Gy verhaalt my een wonderlijke

liefde tot die droom: want dewijl zy gevleu-

geld is , als men fegt , en haar fekere gefette

eind paal heeft om te vliegen, fchijntzy defel-

ve overgetreden te hebben» want die noch in

d’oogen van de wakende gebleven is ,
alfoo

honig-foet en klaar fchijnt die te wefen. Ik

wenile wel geerneenste weten , hoe dat die

u (oo vermaakt.

Mie. Ik fal u defelve geern verhalen, want

het kittelt my felfs, daar van yts te mogen ver-

halen. Maar hoor PythagorM ,
wanneer fult

oy my van ti hervorminge wat verhalen ?

Ö
Haen. Alsgy ophout vandroomen ,

M\~

tyllt

,

en die honig u van voor deoogen is

verdwenen. Zegtmy eerfteens , ofu droom

door een yvore, of hoorne poort is komen

vliegen.

Mie. Door geen van beiden Pythagora.

Haen. FJomerns verhaalt van geen ande-

re als van defe beide.

Mie. Laat dien benfelachtigcn Dichter

maar varen , die van de droomennietgefegt

heeft 3 de arme droomen gaan miffehien door

die poorten, gelijk hyfag, alhoewel nietal te

fcherp, want hy was blint. Defe foete droom
,

fcheenmy wel door die goude poorten geko-

men te zijn : zijnde met gout bekleed, en veel

gouts met fich brengende.
^ y
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Haen. Zwijg maar kil

, gy deftige Mïda
,

van hetgout te beufelen. Want uit (ijn wen-
leliën hebt gy fonder twijffel die droom ge*

I

kregen. Gyfchijnt eenige gout-mijnen ge-1
'

I

vonden te hebben.

Mie. Ik heb een groote menigte van gout
i

gefien Pythagora; wel hoefchoon was het

,

hoe blonK het? war fegt Pindarus tot lijn lof?

brengt het een in gedachten, gy weet het wel,
1 wanneer hy fegt dat het water leer goet is,

daarna verwondert hyfich over het gout, en
dat met reden m h begin van een lijner belle
veerfen,

Haen. Meintgy dit? het water dat isgoet

,

enhet gotitflikkert i
(als een hrandznt vuur hy

nachte) onder de hoogmoedigefchatten 0

Mie» Dat is't leks, hy prijk het gout, even

j

als of hy het in nsijn droom gefien had. Lui-
ken toe , hoe die geweeft is

, gy zeer wijfe
Haan, 't heugt u wel dat ikgifter niet een
bete broots in huis hadde: doequam ik dien
rijken Eucrates by geval op de markt tegen,
en gebied my fijn gak te wefen.

Haen. Dat weet ik heel wel, want ik
moeft de heele dag vaken, tot dat gy *s avonts
Iaat, halfbefchonken zijnde, t’huis quaamt,
en my die vijf boonen voorwierpt ,

?
t welk

niet al te wel opgediken maaltijd was voor
een Haan, die wel eertijds een kamp.vechter
geweek is, en in de Olympife fpelen fich dap-
per genieten heeft.

I
Mie, Doe ik u die boonen voofgeworpen

had , viel ik terkont weder in de ilaap : doe
G 2 kreeg
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kreeg ik volgens F/omerns
,

in de foete ftüle

nacht een goddelijke droom,

Haeh. Vertelt my eerft wat gy by Etters

les gedaan hebe Micjlle 3 wat hy opgefet bad,

wat’er al gedaan wierde. Gy naoogt noch wel

eenseten, eiVt felve met te verhalen eens

herkauwen.

Mie. Ik dacht dat ik u foude moejelijk ge*

vallen hebben, wanneer ik u fulks verhaalde:

maar wijl gy dat begeert, fal ik dat ook al op-

halen. Ik haddetevoorennoitmet een rijk

man gegeten Pythagora ,
en gifter-diende my

juift het geluk» dat Encrates my tegaft node.

So ras als ik dicHeer fag,en volgens gewoonte

gegroet had
,

ging ik wat aan een kant : om
Item niet belichaamt te maken, dat ik met mijn

gcfcheurde kleeren maft fijn fijde ging. Hoor

Mlcylle , feit hy , is heden mijn Dochters

jaardag,
?
k heb verfchèide vrienden te gaft ge-

noot : maar wijlder een is die fig om fijn fiek-

te excufeert te komen , foo reinigt u wat
,
en

komt by ons: ten zy mijn gaft nochmochte

komen , want hy is noch in t wijffel. Dit ge-

hoon hebbende, bad ik al de Goden, dathy

mochte een koude koors, fijde-wee, oPt po-

dagra krijgen , op dat ik in fijn plaats, in een

roskaar mocht gehaalt werden. Onderwijlen

was de tijd, eerikmywafte, weleenheele

eeuw. Somtijds fag ik op de wijfcr hoe laat

het was, wanneer zy omtrent gewaflehen

hadden. Als de tijd gekomen was ,
ging ik

daar fpoedig na toe , cn deed mijn befte klee-

ren aan, ik keerde mijn mamdtjen om ,
want
aldaar
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.1ldaar was bet fehoon ft. Ik vonder feer vee fc

by de deur , onder welke die ook was, (hy

wierde vim vier mannen gedragen) welker

onefergaft of fubftinm ik welen foude , die

men feide (lek te zijn : by fuchte /waarlijk, en

hoede feer, gaf fomtijds een
i
ge diep Prekende

rocehcls op, hy was bleik en dik, omtrent fef-

tig jaren out. Het fcheen wel een Philofooph

te zijn, van degene, welke by dejonge luiden

hare beu fe! ingen fnappen. Hy had een won ?

derli/kéTragedi-bokke-baare , die ongeloof-

lijk lang was. Volders als een Medicijn hem
bekeef, waarom hy foo Ziek zijnde, daar geko-
men was: men moet fijn beloften niet nala-

ten, feide hy, voornamen t lijk , daar ik een

Philofooph ben , al waar het fake dat rny dm -

Jent ftekten dwongen , echter foo moet ik

mijn beloften voldoen,Eucrates fotule anders

meinen dat ik de gék met hem ichoor. Geen-
fins, feide hy , maar hy fou u prijfen , foo gy
lieverdhuis by ufelven wilder fterven , dan
hier met u rogchdenen quyien ink gefelfchap

te blijven. Hy ondercuftchen wilde quanftiis

mijn woorden niet hooren : daarmede quara
Eucrates, (eggende, wc! The[mofUns (wantfo
was den Philofooph geheten)gy doetfêer veel

dat gy noch gekomen zijt: alhoewel gy daar

niet beter door werden fuif; want foogy daar

niet prefent waart geweeft , fou ik u alles ge-

fonden hebben. Dit gefegt zijnde, gaat hy in s

de hand aan eenige dienaars gevende, op wel-
ke hy leunde. Ik onderwijlen meinde weg ge-

gaan te hebben, maar hy keerde fich ®m, hem
G 3 eens
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eens bedenkende, en my droevig ficnde: gaat

gy ook in Alicylle, fcide hy, eet met ons, want
ik fal mijn Soon met fyn Moeder in de V

T
rou -

we-karaer laten eten, aldaar fai plaats genoeg
voor ii wcfcn. Ik onderwylen ging daar in

,

hetfeheelde weinig, of ik foude daar weder
van daan gegaan hebben als een Wolf, die te

vergeefs gaapt: ik trad echter befchaamc daar

binnen , want ik (ag dat Ekcrates Soonrjen

van de maaltyd afgehoiidcn wierde. Als hec

nu tyd was om aan ce gaan fitten
, heften zy

Thepmpilus op , om hem aan tafel te feccen t

niet i 'onder groote moeite , \ welk door dry
ilerke Iongmans gefchiede, zy leiden hem
hooft ku flens achter fyn rug, omdaardes te

rnakkelyker in te mogen leggen. Als het nu
niemant langer harden kon , om by hem aan
te fitten, haalden zy my om met haar aan drei-

gen (te tafel te zy n. D jc faten \yy aan de tafel

Pj/tbagora, daar waslouter opgedift in goude
en filvere lehalen. Dj bekers waren gout , ea
de dienaars fchoon : daar waren ook Mufyk-
lingers, en die deden lagchcn. Kort , het was
een (eer ver.nakelyk leven. Een ding was’er

in de wee, wmtTbefmopiUs raaskalde my te

veel van fijn deugden, leggende, dat twee lo-

cheningen, een toefiemminge maken : ook
wanneer het dag was

,
geen nacht kon zyn

,

en veel andere dingen meer begeerde hy my
teleeren , die ik in ’tminfte niet van nooden
had: hy benam my t'eenemaal myn ver-

maak, en liet niet toe dat ik op de Cithor

hoorde fpelert. Hier hebt gy ’t
t
lieve fJain ,

vm wegende maaltijd. [Iaën.
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Hae-n. Die was niet al te vermakef/k> Mi •

cyiit
,
voornamentlijk , wanneer gy die iots-

kap van die oude kaal- kop by u kreegt >
en by

hem moe ft leggen.

Mie. Hoort nu eens na de droom. My
docht dat EnerAtes Tonder kinderen llieif.

Want na dat hy my fijn goederen per Tclta-

ment gemaakt had, quam hy weinig tydsdaar

nat’overlyden. t Scheen my doe dat ik de

boel aantafte , en heele kiften en kaften vol

gout vond, met verfcheidemeubelen,als klee-

ren 5 tafels^ bekers, dienaars, alles wasmyns. ik

wierde, op een wit fatyne wagentjen, achter

over leggende, gevoert; yder fiicii my aan ,
cn

verwonderde fich. V ei fcheidene reden i ont

-

om my te Pacrt: ik had een groote nafieep.

had fijn klederen aangetrokken ? en byna

wel feftten ringen aan myn handen, ik het een

groote maaitijd bereiden
,
om mijn vrienden

te tra&eren, weike daar al prefent waren : het

maal was bereid : de drank wièrde na wenfeh

voor gedient Onder dit maal dan zijnde , en

een yder met goude bekers toebrengende,

wierd ik doom fchreeuwen wakker uemankr,

als het banq net opgefet yvierde. Gy hebt doe

al mijn rijkdommen en maaltijden doen ver-

dwijnen
; fchijn ik dan niet met recht tegen u

verftoorttezijn, Ikwenfte foo een droom
wel dry dagen lang te hebben.

Haen. Zijt gy foo gomgierig en begeerig

na goederen , Micylle ? daar verwondert gy u

alleen over , datfchijr.tu bgphoogfte goet te

zyn.

G 4 Mie.
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Mie. Waar ik het alleen Pythagwa : doe

gy Eupharphus waart ? quaamc hy ook mee
gouc en filver geborduurd te voorlchijo > om
«egen de ^fchiven ce vechten: alwaar beter

een fiuk i taais tn de vuilt foiidc gepaft- heb-
ben. Gy wildet liever met goudene hair-lok-

ken ten ftryde komen. Om die oorfaak geloof

ik, datHomerus u hair-lokken onder de gunft-

goddmnen vergeleken heeft: om datfc met
gouc cn filver opgeftrik: wierden. Hier door
ichenen fy des ce minnelyker en aangenamer,

doch dit is geen nieuws, dat gy ftgouc in

waarde gehouden hebt , zijnde een Zoon van
Tan(hh, Want felfs de Vader van al de Goden
en Menfchen,\ve!k uit SatwrnM en ge-
'booten is , als hy die ^rgolife Maagt bemin-
de

, en niet vond dat haar lieftalliger was als

goud , veranderde hy fich daar in
,
hier door

kon hy ook de (chilt-wachten van '̂crifins

beftbekoopen. Gy hebt het buiten cwijftbl al

gehoorc
,
hoe hy door de logie in haar fchoot

het gouc regende , om fijn wil by haar te mo-
gen hebben. Wat gebruiken van her gout

iou ik ii al niet konnen verhalen? hoe fchoon ,

wijs, machtig, eerfuchtig, roemachtigen
heerlijk maak: het ymam ? hoe kan het ymand
dievanflechteafkomft is , terftom de heele

werelt door vermaart maken? gy kent mijn

gebuur wel , met fijne mede-makker Slmon }

die over weinig tijd, op de dagen van Saturnm
met my erwten- pap at

, die ik met een paar

worden gekookt had.

Haen. Ia,fouik Simon

,

dat korte kaere!-

tjen
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I

jen niet kennen? hy ontftool my onlangs een

potjen*daar wy'er manr een in huys hadden y

nam het onder de oxels, enliep’er mede deun

ik heb het felfs gefien, Micylle.

Mie. Hy zwoer nochtans by foo veel Go-

den. Gy moert doe gefchreeuwt , en het be-

kent gemaakt hebben , daargy faagr datvvy

jbefloten wierden.

Haen. Ik kraaiden en klokten al, ik kon

doe anders niet wel, wat wilde gy van Simn
feggen ?

Mie. Hy had een ryken Neef , Dritnylus ,

genoemtj foo lang als defen leefden, gafhy

niet een duitaan Simon : hoe fou hy| het ook

al gegeven konnen hebben , daar hy felfsgeen

geit aan raakte £ Soo ras als defen geftorven

was, kreeg Slmsn wettelijk (die te voren rot-

tige veilen at , en de potten likte) al die ryk-

dommen, welke nu in k purper gekleed is';

hy heeft wagens , knechten
,

goudc bekers,

tafels met yvore voeten,en werd van yder een

aangebeden, ja wil ons niet eens aanfien.

Als ik hem onlangs tegen quam , feide ik tot

hem: Goeden dag Simon , maar hy nam her.

qualijk van my 5 fegt dien Bedelaar eens aan,

gebood hy , dat hy myn naam niet verkleint,

ik heet geenSimon , maar S'momdes. Vor»

ders (dat het groothe van allen is) de Vrou-
wen werden ook op hem verheft ; doch fpot

met haar, en heeft 'er de walg af : echter zijn-

der fommige die hy vergunt by hem te ko-

men, cn vriendelijk onthaalt ; die nu dit geluk

niet mogen hebben* willen haar felfs om hals

G % foren-

!

ij
/
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brengén. Sier gy wei wat ai gebruiken het

gout heeft ; want al is ft dar ymant teleeiyk is

om aangefien re werden
, werd hy nochrans

door het goud t'eenemaal verandert , fy wcr- ,

denfchoon en lieftallig , even als dien Poeti- .

fchen gordel. Gy hebt wel gehoort wat van

de Poëten gefegt is : O Gout
,
gelukkige

hejïevertooning. En: Het Gratis het geen ,

welk^over degemoederen dérmenfchen regeert*

Maar waarom lacht gy, Haan f

Haan. Om dat gy ook dooruweonwe-
tentheit en valfche opinie van cle rykc, gelyk :

het gemeen volk 3 bewogen werd. Maar ge-

looft my, fy leven nogal veel ellendiger dan

gy. Ik kan daar van getuigen , die fomtijds-

arm, en fornti/dsrykgeweefi ben ; ik heb

alderlei form van leven beleeft j na weinig

tijdsfultgy dat ook wel leeren.

Myc. Nu moet gy rny vertellen hoe dat gy
foo hervormt zyt , en wat uwinyder foort

van leven al wedervaren is.

Haan. Luificrttoe, dit moet ik u vooral
|

vermanen , dat ik niemand in dit leven geluk-

kiger gefien heb als u.

Myc. Als ik. Haan? Ik wil u dat geluk
jj

wel gunnen. Hetfchynt dat gy my wat wilt

uitlagchcn. Begint ilegts te vertellen ,
be-

ginnende van Eupborbuf y hoe gy daarvan in

Pythn^ords verandert zyt , alfoo vervolgens

torgy een Haan wierd. ft Is waarfchynelyk

dat u al wat vreems in foo veelderlcy fooiten
j

fan leven overkomen is.

Haan. Myn ziel eerft van -/ff o.7a kernen-
'

dc , I
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de, zweefde over de Aarde, welke doe eerft

in een menfchen lighaam indrong , om daar

jeenige ilraffeintelydcn: dit foude te lang

I

zyn om te vertellen ;
ook mag het niet gefegt

worden , ’t is u ook niet geoorlóft te hooren,

maar als ik Euyhorhus gemaakt was.

Mie. Maar eer ik die was , die ik nu ben ,

wat voor een waar ik doe ? fegt my dat eerft,

ben ik ook fco verandert als gy ?

Haan. Sonder twyffeh

Mie. Wie was ik dan? Soo gy my dat

kuntfeggen, ik ben daar curieus op, om te

weten.

Haen. Gy waart een Indiaanfe Mier, van

dicfoortj welk het gout uitgraven.

Mie. Heb ik dan foo verwaarlooft een
i
ge

flukjes in dit leven te brengen, daar ik felfs

|

met het gout gevoed ben ? Maar feg my , wat

ik hierna fal derden , \ is billijk dat gy het'

ook fult weten : foo het niet wat goets is, ver-

heug ik my wel aan die grendel daargy op

Haat.

Haen. Dat kunt gy nu nog niet weten.
! Voorders zlsik Exphorbns was, vogt ik in

Troyen; na dat ik daar vanMenelaxs dood

gefmeeten was , wierd ik weinig tijds daar na’

in F'ythagcras verandert: tot foo lange toe

was ik onder geen dak, tot dat Mneftnhus

my een huis bouwde.

Mie. Ik bid Uj was dat fonder eten ofdrin-

ken ?

Haen. Ja, dat heeft men niet vannoo-

den, \ en ware men een bghaam had.

G <5 Mie *
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Mie. Segt my eens ,

?
c geen teTroyen uit

geregt is, komt dat met de Schriften van ffo
merus over een >

Haen. Wat kan hy daar veel af weten *
Miqlk : want ais defe (lag gefchiede, was hy
in een Bafïyiaznfe Kameel. Maar ik fal u
wat boven-namurlijks vertellen ; het was op
die tyd foo treffelijk niet als men feide s

was niet foo groot , nogffeltnn foo fchöon

,

fjelyk men meinden: fy was blank, meteen
lange hals , feer out , by na als ffecuba, Defè
heekThefeus eerll gefchouden, en daar mede
in ^fphldnen gewoon?, en ten tyde van
Hercules geleeft. Hercules heef: eerlt7>0y0«

ingenomen , k welk nog in de geheugnis van
©nfe Voor- ouders legt , welk doe ter tyd flo-

reerden : dit heeft rny Panthus verhaalt > als-

hy nog heel jong was, welke Fftnulesgeficn
had

,

M ic. Maar wat was *dcbille$

,

was hyin
alle faken foo uitmuntende

,
o£ zyn het alle

leugens >

Haen. Ik heb met hem niet gefproken ,

ook heb ik weinig kennis hoe het met de Grie-

kenafgeloopen is> ik kan het niet wel weten *

daar ik vyant was: maarPntrodus fijn vrient.

doorftak ik met eenlancc.

Mie Daar na doode Memlcmtn met nog,

minder moeite. Daar is nu genoeg van ge-
praat : Vervolgt nu van Pjrtbxgoras £

Haen. Doe ter tyd was ik een Sophift ,

My rille
, ( ik moet de waarheit feggen) an«

ders Wv! ervaren in faken, en eerlyke difcipü-

nen

:
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nen : Ik ben na JEgyptcn gerei 11
>
om met

die Propheten tefpreken
, en wegens de wijs-

heit te confuleren. Daar heb ik alle geheimen
doorkroopen

, en dé boeken van Otruscn Jfis
van buiten geieert. Daarna reisde ik weder in
Itaiien , doe onderwees ik de Grieken, \ geen
ik in JEgypteH geieert had: ïkleide het daar

!
op aan 3 om van de menfehen voor een God
aangefien te werden.

Mie. Dat heb ik ook gehoort 9 men heeft

jj

ook gelooft 3 dat gy geftoryen zijnde
, weder

in het leven zyt gekomen , toonende onder-
wijlen u goude dye-bcen. Segt my eens 5

!

waarom gy wetten maaktet 3 darde menfehen

|

geen vleis noch boonen mochten eten.

i

Haen. Dat moet gy met onderfoeken,
Micylh.
Mic. Waarom dat foo?
Haen. Ikfchaam my daar de waarheit af

te leggen.

Mie. Gy moet niet be&haamt zijn voor
i een vriend, en mede«makker 3 ik wil niet (èg~

gen dat ik u Heer langer ben.

Haen. Daar ftak foo veel niet in ; maar
het was hier om ; als ik maar gewoonelyke
dingen verboden had., fouden zy Och daar niet

over verwondert hebben; want hoe vreemder
datdelakefcheen 3 hoe nieuwer defeive was 3

hier door verwonderden fy des te meerder
over my. Ik hadde in den (In yts nieuws voor
den dag te brengen

, welkers oorfaak niet wel
uit te leggen was , waar over d'eene dit , cm
d’ander dat (oude feggen

:
gelijk in duifterc

!

faken altijd gefchiec- G i Mie-
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Mie. Gy fchijnt my ook te belagchen, ge-

\\)kgy &tCratonUten en Metaponten doen

,

welke uwe heilige infettingen aanbidden,

die gy haar nagelaten hebt. Doe gy nu Pa-

shagor/u geweeft waart, wie was gy doe f

Haen- De Miletenfer hoer ^4fpafia.
- Mie. Hemel wat hoor ik ? heeft Pyihagt-

rai onder allen ook een Vrouw geweeft ? gy
genereufe hebt dan fomryds eijeren

gel egt, als gy met Psricles
t ^gfpafia zijnde,

te doen had , alwaar gy zwanger by wierd ?

ondemiiïchen fpont en weefde gy, daarna
pronkte gy u op als een hoer.

H aan. Dat heb ik alles gedaan , doch niet

alleen: maar Tirefias en Cdtietts hadden dat

te vooren gedaan. Daarom , 't geen gy my
verwijt , dat doet gy ook aan haar.

Mie. Welk leven was u aangenamer doe

gy een Man waart,ohvanncer gy met PerUUs
te doen had?

Haen. Weetgy wel watje vraagt? geen

Tirefiis fou het geoorlofr zyn, daar op tc ant-

woorden.

Mie. Alhoewel gy dat niet wilt bekennen

,

nochtans heeft Euripides fulx wel geexpli-

cecrt, wanneer hy fegt, dat hy liever drymaals

wilde onder het fchild daan,alseensinbarens

nood zyn.

Haan. Ik wil u wel te vooren feggen, dat

gy noch een kraam-vrouw werden fult, en

lange eeuwen achter een inVrouwen fult ver«

anderen.

Mie. Gy durft we! openhertig bekennen

,

Ham ,
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Haan 5
dat al dc AliUfiers en Samiers on fter-

fe’ykzyn. Want menfegt, datjduegyPy»
thagorfö waart , (choon van gedaante

, dat

^Afipafla dikwyls byden Tyran gcweeft is»

Maar nuAfpafta , in wat Man of Vrouw zyt

gy doe verandert?

H ae n. Daar na wierd ik Crates
, een Cy -

nfich Philofooph.

Mie. Lieve Caflor en Pollux
, hoé onge-

ly k .* van een Hoer een Philofooph?

H aen. Daar na een Koning : na defeh een
arm Man * doe weder een Droft reindelyk in

een Paertj Kauwe, Kik-vorfch , enrneeran-
' dere ontelbare dingen. Ten leften in een
Haan

, want in die foort van leven had ik ver*

I

maak. OndertuUchen heb ik alderlei foort

;

van leven beleeft , koninklyk, arm, ryk , nu,
1

als gy fiet, leef ik by 11. Somcyds lach rk , wan-
neer ik fie dar gy u armoede beweent , en ovt r

de fortuin der ryken u yerwondert , want gy
weet nier wat quaat daar in fteekr. By akftcn

gy al hare forgen wift, fond gy daar fe'ver urn

Iagchen,alleenig,dat gy nrcinde
, dat dit ge-

lukkig geacht wierden , welk groorérykdom-

I

men hadden.

Mie. Derhalven Pythagora
,

ofmet wat
naam gy hefft wiltgenoemt zyn, ft fcheelt (oo

veel nier, ofik u met defe , of nier gene noem*
Haen. ft Is evenveel, of ik Euphorhus

,
Py-

ihagorM) Afpafla, of Crates genoemt werde,

lij
dewyl alles een perfoon is

:
gyfoud noch al-

derbeft doen ,dat gy niv (gelijk ik tegenwoor-
dig henzeer Haan noemde,dat men dele Vo~

j
.

ge!
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gel niet ion fchynen te verachten ^voorna-

men tiyk 3 daar hy foo veel zielen in fich heeft.

Mie. Derhalvcn, H*m, wyl gy foo veel-

derlei leven beproeft 3
en alles doorkropen

hebt : fegt rny dan eens de cigenfchappen van

de rykeen de arme: om eens te weten , ofgy

de waarheit fegt , dat ik gelukkiger ben als de

ryke.

Haen Overlegt het dan eens op defe ma-

nier,Micylle. Gy hebt niet veel te doen met

de forg van defen oorlog., wanneer een gerugt

gaat,dat de Vyant komt,hoeft gy niet bevreeft

te zyn,datfeu 1anten fant fuilen plunderen,

u

Hof- (lede en Wyngaarden vernielen ,

maar als gy nu de trommel en trompetten

hoort , liet gy maar voor u felfs om een goet

heen komen. Maar die ryke zy n dan om haar

felven bekommert,kermen en fuchten , wan-

neer zy hare goederen voor haar oogen fien

rooven en heen voeren. Waaneerder wat te

fchatten of te fcheeren valt, komt men haar

aan boort: in d'Ooi logen moeten zy dikmaals

een Compagnie Soldaten voeden. Gy.onder-

tuflfchen hebt maar een teenen borlt weering ,

gy zyt ras en vaardigom u felven te felveren ,

bereid om victorie te fpeelen,of te offeren. In

Vrede-tyd, wijl gy een van Jan hagel zijt,

fchelt dan wat op de rijken, waar door zy tril-

len en beven , en weten u niet ras genoeg met

gefchenken te payen*. Door haar hebt gy Ba-

den, Spelen, Schou w- plaatfen Stc. Gy onder-

tuffehen zyr. als Mee /Ier en Heer daar over *
haar afet eens waardig achtende ,o.n mede te

Ipreken i
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opreken : als 't ü maar in den (in komt > hagelt

gy met dikke ffcenen op haar aan 3 ofgy pion-

iert haar goet. Gy hoeft geen pluim hry kers *

of ftraatfchenders te lyden,miemant fal u gout

onthalen, op het dak klimmen ,
en u muuren

doorgraven. Gy had geen boek van men uit-

gifte , met al de(e forgen hebt gy u niet tebe--

kommeren : foo ras gy een pantoffel gemaakr3

en- fes ofacht huivers daar voor gekregen hebt,

jfkatgy ’sochtensmet iumieren vandendag

I uit u bed , en foo het u goet dunkt gaat gy u

wiffehen. Dan koopt gy wat Vffch met Ajuin»

u felven daar mede vermakende, fomtyds phi-

llöfophcertgy al (ingende in u armoede ,
hier-

om zytgy gefont en welvarende, alfo verbant

| gy tegen dekoude. Den arbeit befchermt u

van al die dingen, foo dat gy daar als tegen aan

vecht ,
welke andere onwinbaar zyn. Hier

door zyt gy van die groote hekten vry : wan-

«eerder fomtyds een klein koorsjen komt,daar

j

weet gy met va (ten terhond raa 1 voor ,
dan

j

vlied de koors weg ,
wanneer hy het dat gy

j- hem niet te veel fchaffen geeft , en gebied te

fch reijen, dat is weg te gaan. De ryke ter con-

trarie,koeftertdekoorsen defiekten,en wor-

den daar ongelyk langerméde gecempert ? zy

I

hebben voet -euvel ,
longeffmeer ,

teering ,

\ water Sec. Dathcbjevan die overdaat te

I
wachten.

Diedanfich varheffen als eenen Icarus 9

dicht by de Son te vliegen, niet eens denkende

dat haar vleugels van wafch t'zamen gevoegt

1

zijn: foo hebben zy fomtijds een groot gebaar.

Maar
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Maar die volgens Dxdalus haar nier te hoog
geven

, en om laag dicht by de aarde blijven
5

het wafcht fomtijds met wat fout nat hout: die
vliegen veilig en Tonder gevaar,
Haen. Anderen haar Schip breuken kon

men licht beoogen , ce weten * wanneer de
vleugdsvan Crafus afvielen, \ welk een fpot

wasvoorde Perfianen : of als Dionyfim van
fijn Koninkfchapafgefet was, en te Corintben
vooreen School meefler ageerde , na fnlke

groote verrichte faken* leerde hy de kindertjes

het A, B,C.
Mie. Segt rny , Haan : doe gy Koning

waart
, (

p
t welk ik uit u eigen woorden hoor)

hoe {fond u dat leven aan? \ is wonder foo gy
doeniet gelukkig uaart5wyigy deprincipaal-
ite van allen waart.

Haen. Ik mach daar niet eens om denken,
Micylle : foo ongelukkig was ik doe; uiter-

lijk (checnik heel gelukkig: maar van binnen
was ik vol van dudemderlei forgen.

Mie. Wat voor forgen doel»? datfehijnt
niet wel geloofelijk te zyn.

Haen. Ik regeerde over een groot Land-
fchap, Micylle

, zijnde feer vnichrbaar , volk-

rijk , met deftige Steden en Rivieren verfien ,

waar by een goede zee-hayen was. Daar by
een groot heir leger, groot Hof, en aanzien-

lijke Ruuery , ik had ontelbare rijkdommen cn
fcha tten

,
menigte van filvere fervijfen, en

meerandere gelooflijke ding: n. Als ik eens
voor den dag quam, wierd als een God aengc-
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fien. Zommige klommen op het dak , haar

felven gelukkig'achtende» alszy mijn wagen ,

kleeding ,
Lakkeijen en Pagies fagen. Ik wilt

beft te (eggen wat (aken my doe bcangftig-

den : ’t was haar dacht my, orn hare onweren»

heit te vergeven. Ik erbarmde myover myn

Zelfs ,
zijnde de Celojjen geiyk , ais Phidiat,

Myron en Praxheles gemaakt hebben. Die

daar buiten aan itaan, fien Neptanus of lupi -

ter
,
deftig opgepronkt, van yvoor ofgout ge»

maakt, welke in fijn rechterhand > het weer»

licht, bli'xem ,ofdrytant,hadde ;
maarfoogy

daar u hooft in fteekt , fet gv met anders ais

dwers-boomcn, fpykers, teenen , met pik be-

teert &c. Ik laat noch (laan al de Rotten eft

Mtiyzen,alfoo is ook een Koninkrijk.

Mie. Noch hebt gy my nier uicgelegt j die

fpijkers, booren &c/ die in het Rijk komen,

nog die al te grooten mismaaktheit zyn.Want

op die man ier te rijden, over fo veeï menfehen

te regeren, en als een God aangebeden te zyn,

dat komt noch al met de Col-ojf n overeen ,

want dat is yts verwonderings en unmerkens

waardig. Legt my nu eens uit ,
'tgeen in de

CoioJJe te fien is.

Ha en.Wat fa! ik u eerft verhalen, AticylU?

dc vreefe,groote forgen, vermoe dingen, haat

regens de Koning, en die met ne n leven? ver-

raderyen, weinig (laap, tumulten,quade hoo-

pe, of liever gebrek van ledigheu, beletfelen ,

vonniilen, geboden*verbonden, confulcatien?

foo dat gy mee duifentderlei aifairen afgetrok-

ken werd. Volgens den Poëet * A tri des
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Agamemnon ion nvepfoetelyl^fiapenjoer al te
grootenforge diehem heanghfllgde. Als al de
andere chiven leiden te lianen dat zy ronk-
sen 5 doet daar noch by dat die 11omme Soon

,

dien lyder, eenrfmerteis, du Clearthustöt
Vyrus den Perfïaan overloopt ;ofeen anderen
Bion

} die de Syracnfanerr in d’oorcri luiflerr,
Den geprefen Parmnhn ereed een ander dik-
%vyls op de toon , of Ptolomeus aan Ferdicc& ,

Sdettcus wederom aan Piolotnens. Defe cn
geene dingen brengen moejel ijk heit aan , foo
debyOaper lijn concubynen niet voldoet : of
een afvalgefchiet,offömmige van de Officiers*
confpireren. Ia vrienden lêlfs mach men niet
vertrouwen rd’eene brengt fijn Vader om hals
door fenyn : d'ander van fijn lief^ en dierge-
lijke dingen meer.

Mie. Hemel ! dat zynvreefelyke en won-
derlyke dingen, die gy vertelt, 'c Is dan alder-
beitjmy by het Schoen-Iappen te houden ,. aïs
uit goude bekers te drinken

, daar het giftige
icjieerlings-lap onder gemengt is. \ Ismy ge-
vaars genoeg, dat ik my fointijds met het fny-
tnes in de vinger fnee , daar een weinig bloeds
na volgt : maar dat zyn doodelijke maaltyden,
vol ontelbaar quaat en ondeugt. Zoo zy dan
omen te vallen, de Tragedi-fpeeiders gelijk ,

want verfcheiden zynCecrops, Styphus
, of

Telephnt^ welke hooft-cieraden droegen, de-
gens met hlvere geveften, het hair laten
wajen, klederen mee gout doorweeft, dragen,
Zooymant haar, t welk dtkwyls gefchier,
naar van boven het Tooneel ftict,fouden daar
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al de (Tenders om moeten lagchen f te weten j

datie daar een (agen , met een itukkent hooft-

cieraat, ofde hals gebroken ? cn met de beenen

bloot : behalven dat haar buitenfte kleden

ontdekt werden , waar door men de oude ge»

lapten kieren daaronder (Iet : of wel de mis*

maaktheit van de hooge fchoenen, die na haar

voeten niet gemaakt zijn. Brengt geen meer

gelykeniilen by, lieve H&nn , maar hoe itont

u het leven aan van een Paert 3 Hart , Vifch 4

Kik'vorkh &c.

H aen. *t Zou te lang zyn alleste verhalen,

doch dit eene fal ik in ’i generaal feggen , dat

ik geen ftilder leven ondervonden heb als het

menleben leven
9 dat fijn natuurlijke begeer»

ten en gebruiken heeft , want een tollenaars

Paert, eenachterklappendeKik-vorfeh , een

Sophiftife Kanwoerd 3 een voor-drinkende

Mug, en een gelubde Haan, &c. die gy -lie-

den door konit weet te maken , fultgy onder

haar niet vinden.

Mie. ’t Geen gy fegt 3 6 Flaanl ismifichien

waar, ik ben voor u niet fchaamachtig te (ég-

gen , ’tgeen my gebeurt is. Ik kan die begeer»

lykheit niet achterlaten , die ik van jongs aan

gehad heb om ryk te werden. De droom
fchijnt my in d’oogen te fitten

,
wegen het

gout:dien fchelmagtigen5^öw quelt myfeer,

dat hy onder foo veel goederen fit.

Haan. Ik lal u van diefiekte welafhelpen,

Mhylle , alhoewel het noch nacht is. Staat

op en volgt my 3ik fal u by dien Sitnon brengen,

en in andere ryke huilen ,
op dat gy fien

Wög*
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'fien moogc, hoe hec met haar faken ffaat.

Mie. Hoe kan dat gefcliieden,daar de deu-
ren gefloten zyn ? wdtgy dan dank door de
mu uren fal breken ?

Haen. In geêndêrlci manieren. Maar
Mercuruis die ik toégcheiligt ben, heeft my ,

daarom wenfchende,toegeflaan
; dat ik een

feer langen pluim in myn Haart heb,welke om
fijn fachtigheit omgebogen wei t.

Mie. Zulke twee hebt gy.
Haen. Wanneer ik de rechter uittrek , en

aan ymanc geven, die kan alle deuren openen,
en alle fien, alhoewel hy felfsonfienlyk is.

Mie. Ik wi ft niet Haan dat gy ook toveren

kond. Soogy my dat eens gedaan hebt , fal

het fchijnen of gy alle Smons goederen hier

gebracht Tuit hebben. Want in ’t wederom
komen fal ikfc alle mede nemen, dan fal hy
weder hjn oude rotte leeren eten en drin-

ken
; met welke hy gewoon was fchoenen te

maken.

Haen. Dat fou quaüjk gedaan zyn, Afer-
tunns

, heeft my belaft , dat ymanr myn pen
houdende,en diergelyx dedc,al roepende den
dief foude bekent maken.

Mie. Dat geloof ik niet, fou Afercuriui

niet lyden willen dat een ander wat weg
droeg, daar hy felfs een diefis. Laatons henen
gaan, wantik moet watnemen, als ik maar
kan.

Haeh. Trekt dan eerft die veer uit. Wat
doet gy? trekt gy fe beide uit ?

Mie. Datisaldcrvdhgft, Ffaan, ’t ton-

de
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de u misdaan
, gy moogt kreupel gaan.

Haen. Welaandan/ullen wyeerdnai’L
mon gaan, ofna een andere rijke ?

Mie. Nergens anders als bySmm^ welk
van twee Letter grepen, vier gekregen heeft s

doe hy rijk was. Nu zijn wy aan de deur, wat
;
fal ik u nu doen ?

Haen. Steekt de pen in \ dot*

Mie. Siet daar, de deur gaat loo wel open,

als met een Hemel.

Haen. Gaat maar voort , fier gy hem wa*
kende, en rekenende ?

Mie. Lieve doch , dat by foo een duider

lampje (onder oiy. Hy is bleek* ik weetniet

waarom, en is (oo vermagert , uitgedroogt en

verteert. Mifichien door al de forge,men heeft

daar niet afgehoort.

Haen. Hoort eens wat hy fegt , nufietgy

d’oorfaak wel waardoor fulx komt.

Sim. Die tfevencig talenten fal ik fëer vei»

lig onder myn bed-dede begraven, op dat het

een ander niet kome te Hen. Sofylm de pikeur

heeft hetge(ien,dat ik in de dal fedien talenten

verborgen heb. Hy is niet feer bekommert

,

om forg voor de dalling te dragen , alhoewel

hy anders wel werken wil.
?
c Is geioodijk ,

dat hy my al meer ontdragen heeft , want hoe

fou Tib'ws hem gider fooeen foute Vifch te

koop gepre fenteert hebben? daarenboven fegt

men dat hy fijn wijfeen kodelyk hals-cieraad

gekocht heeft; hei my ellendige ! hier gaan aS

mijn goederen verloeren. Wat fal ik doen

,

wanneer ik myn bekers niet langer fal konnen

bewaren

,
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bewaren, daarik*er foo veele heb? ik vrees dat
fe mijn muuren fulien doorgraven, en alfo ge-
ilden werden. Verfcheide benijden het my,
en leggen my lagen , voornamemlyk

, mijn
buurman Micyllm ,

Mie. Voorwaar ik ben u gelyk, en heb de
pannen al onder myn aren.

Haen. Sus, fus, Micyllc ,
op dat wy in

?
c Helen niet betrapt werden.

Sim.
j
c Is heil dat ik daar by waak, ik Tal het

huis gins cn weder doorwandelcn: wie is dat?

Hen ik u niet
, gy muur-breker ? nadatgy een

pilaar geworden zyt. Alles is wel : ik moet
mijn begraven geit al weder eens tellen, op dat
ik het niet vergeet Daar hoor ik weder wat

,

ik word aan alle kanten verfpied
?

en lagen
geïegt. Waar is mijn degen ? vind ik ymand ,
loo doorfloot ik hem 3 laat ik het geldt liever

wederom uitgraven.

Haen. Alfoo gaat het met S'mon. Laat
ons nu na een ander gaan, dewijl het nog een
weinig nacht is.

MTc Lieve Inpiter , wat ellendiger leven
heeft die man ? menfou het lijn Vyanden niet

wen fcben rijk te zyn. Ik fal hem een flag

voor fijn bakhuis geven , en gaan foo weg.
Sim. Wie koekoek Haat my daar?
Mie. Schreit en waakt

, en wert met u ge-
neel lichaam gom > wyl gy daar foo.heet op
zyt. Laat ons de Gniphon , den Wockenaar
eensgaan befoeken, want hy woont hier niet
rerre vandaan, de deuren gaan ons van felver
opeiio

HaAih
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Haik. Ziet eens hoe hy door al fijn forgem

niet fiapen kan 3 hoe hy befich is met kromme

vingers te tellen J
weike wel haafë dit lal moe-

ten verlaten 3en ineen Mug ofVlieg verandere

werden.

Mie. Ik kan niet fien , dat dien bloetm
veel beter leven leid, als een Mug ofvlieg. $0

is hy door al fijn forgen vermagert ,
en uitge-

teert. Laat ons nu na een ander gaan.

Hain. Na uwen £*cr<timoe. Ziet gy de

poort niet open 5 laat ons ingaan ?

Mie. Weinig tyd te vooren was dit alles

^Haen. Droomt gy noch al van rijkdom-

men? liet gy dien ouden Eucratit wel, mee

* Mie. Ikïïe het wel datnief al te mannelyk

is, aand’anderzyde beflaapc de kok fijnwijr-

Haen» Wel wat dan? fondgy wei willen

erfeenaam van Eucrateszyn ?

Mc. Geenfins Haan : ik wilde liever van

hongerfierven f alsdatdoen ; wegmetdae

goutenmaaltyden. Ik houw liever van een

braspenning , dan dat ik lyden foude datmyra

huis doorgraven worde.

Habk. Het begint dag te werden ,
laat ons

m huis gaan. Ha overige fulien wy op een

ander tyd fien.



i p • -L u c i A N ï : tweemaal

LUC I A N I tweemaal

befchuldigde.

Defe dzamen-ffraak gaat meefi tegen de

Fhdojophenaan y dié by namen genoemt

werden, t . Brengt hy de Academie en

de dronkenfehap voorden Fhilofooph Pa-

lemen 5 welke fijn gantfihe leven door

met dronkenjehap verjleten hebbendey 'he>.

keertficb door bet hooren van Xenocra-
tes. i . De Stoa met de wéllufi voer Dio-
nyfiüs Heraclieniis , wegens onrecht :

welke de Stoiiè Fhilojophie gevo/gt heb-

bende? treed, na groot
efiekte3 over0 tot de

Epicureen .

"

'3 . En het lekkerleven en de

deugt 'iwflrAriftippus 7 die të voorën een

hoorder van Socrates was y'W de deug-

den navolgde
y gaffig tot dé wellujl ëh'het

hoog(iegoet. 4 . Het wijfelaarjchap voor

Diogenes den Cynicus 3
welke na dat hy

met valfche munte omgegaan had y begon

fAthenen tepbilofopheren, 5» De fchil-

der-konjl 3 waar over Pyrrho als een

verlater derfelver befchuldigt wert
s die

fich tot dephilofiphte begeven had.

Jupiter, Mercurisi Gerechtigheid Pan Athc*

ner, een ander, en noch een ander, Aca*

demie, Stoa, Epicums, Deugt, lekker

Leven, Diogenes, Spraak-konfl,

Syrus, Zamen-lpraake
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JuPiter.D At deRavens fulke Phdofophen

fchendeiij welke feggen dat het

geluk alleen by de Goden is.
;
k Wenfte dae

I zy eens mochten weten>wat al forgen wy niet

j

om de menfchen hebben/y fouden ons geen-

Onts om de Gode -drank en fpïjs gelukkig ach-

II

ten |
zy gelooven alleen dien blinden Home-

!

rus, dien gmchelaar, die ons gelukkig noemt s

\
die onderneemt te verhalend geen in den he~

rnel uitgerecht wert, daar hy felfs niet eens kan

I

flen *t geen op draafde gefchier* Nu begint de

if Son eerft' met fijn wagen door den hemel uie

j
te rijden, zynde met vuur en blinkende iiralem

bekleed 3 die nauwlijxtyd heeft om in fijn oo«

||
ren te peuteren» .Want, komt hy maar een

|
weinig buiten fijn weten te toeven, beginnen

de Paerden te hollen, en fetten alles in vuur en

vlam. De Maan moet 's nachts al wakende

)| tontom loopen.om haar licht tc doen fchijneit

!

over de gene die te gaft gaan , ofeenige andere

dertelheden uitrechten , om veilig te konnen

t
?
huis komen» polio heeft ook een moejely-

ke konft ,
’
t fcheelt weinig ofhy is heel doof

,

foo een menigte fchreeuwen tot hem om ora»

kalen te hebben. Nu moet hy te Delft zyn »

een weinig daar na , moet hy na Colophon toe

loopen. Daar naXanthum,
Clarum, Delums

Brancbides&c. infumma, overalis een uit-

legger van fijn Orakulen* na dat ymant van de

heilige voch t gedronken^ laurier gegeten s en

tegen den dryvoet gelüoöten heeft, gebied hy

defelve daar prefeht- teüsyft > want de wakkere

H % ^



172 Luciani tweemaal

en ontrage zyn daar noodig. Die de Orakulen
weeten t’zamen te knoopen, en uit tc leggen,
*k wil noch ftii zwygen van de lagen die hem
wel gelegc werden , om hem te beproeven

,

wanneer zy hernSchapen en Schilpadde-vleis

in eene fchotel opdiiïen, foo hy nu geen
fcherp-riekende neus had , fou dien Lydxv
weggaande, hem dapper uitlagchen.

«fëscui. Wertookvande heken fchrikke-

lijk gequeitjhy het zeer wrecc, hy handelton-
vermakelyke dingen, en uit een anders quaar,

trekt hy hjn eigen moejelykheit. Wat fal ik

van de Winden leggen , die de kruiden voor-
deelig zyn , de Schepen doen varen , en het
koorn wannen ? ook van de ftaap die tot yder
een over vliegt ? ofvan de d.roomen

, die met
de ftaap overwaakt,en hg als een uitlegger uit-

,geeft?dit doen deGoden al met een belecfthcic
en weldadigheic aan een yder van demenfen.
Defe by d'andere behgheden te vergelijken},

zyn noch maar matig. Maar ik, die Koningen
Vader van alles ben , wat al moejelijkheden
heb ik niet ? wat al fakenheb ik te verrichten?
ik moet mijn oogen over al d'andcre Goden
laten gaan , op dafte niet traag of lui werden;
dan heb ik door myn felfs ontelbare behghe-
den, die e,en‘anderom haar fubtylheit niet en
konnen verftaan. Kier alleen dat ik die
algemeene bedieningen heb van te regenen,
hagelen, wajen,blixemen , ik heb de tyd noic
niet om eens te ruften, maar ik moet ook
©ver yderfaakin 'tbyfonderachtnemen. Ik
moet op cene tyd mijn oogen overal laten

gaan.
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gaan, gelijk als die OfTè drijver in Neme* ,
ik

moer pallen op de dieven* eed -zwerende, of-

ferende, waar de reuk en rook opklimt , als

hier ofdaar een varende man , of fickc tot my.

roept» en dat het meeft van allen is ,
moetik

op de fèlfde tyd in de Olympus , by de Heca -

wefen, inBabylonkn moet ik de krygs-

luiden (ïen, by de Gtten te hagelen 3 en by de

jEtbiopen tegaft te gaan. Evenwel kon ik de

berifpingen niet ontvlieden» onderwylen leg®

gen de Menfchcn en de Goden met een Paer-

de- ffaart om het hooft te fiapen : en my mach

het niet eens gebeuren een uurtje te fiapen» als

%vy maar eens beginnen te knikken $ komt da-

delyk een EpHurus,welk fegt,dat by ons geen

voorfïenigheit over de menfchcn is. Dit is een

(

jroot gevaar, want foo de menfehen fulks ge*

oofden , danfouden onfe Tempelen onge»

kroont ftaan 9 de ftraten en wegen Tonder

reuk, drank, offpijs- offers, daar fou een koude

haart-ftede zyn » waar door een groeten hon-

ger voor de menfehen foude veroorfaakt wer-

oeRjdaarom moet ik hier bovenhals een Stuur-

man aan’c roer ffaan: onderwylen die in het

Schip zyn , drinken ha3r zat, of leggen te fla®

pen en te (horken : ik ondertuffehen moet vól

forg en bekommernifïcn *s nachts waken »
en

met dienaam alleen ge-eert, datikHeervan

alles ben. Daarom wilde ik die Philofophen

wel eens vragen , ofde Goden aileemg geluk-

kig zyn, diezymeinen dat haar aileenig met

Gode-drank en fpijs vermaken ,daarwy noch-

tens (oo veel forge op den hals hebben.
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S;er eens hoeveel tegenfprekingen wy bin-
nen ons hebben, die alvanouts vergadert zyn,
ju door al de fchimmel en de fpinne-koppen
bedorven

a voornamentiyk die gene , welke
eenige konften en wetenfchappen tegen de
menfchen zyn , en alle van oude tyden Teer
outzijn. Sy roepen van alle kanten, houden
haar qualyk,en nemen alles euvel 5 befchuldi-
gen myne craagheit en luiheit: zy hebben een
groot vooroordeel

, meinende dat wy niet te
doen hebben

3 daarom wy niet een tumjen vry
zyn.

Merg. Ik hebbe, lieve Inpiter^ fulx van de
men fchen u noit durven bekent maken , hoe
zy niet al tegen u vloekten enzweerden,maar
wyl gy hier felfs eer ft van ophaalt , fal ik vry
uit de bord fpreken. Sy zijn* Vader

,
groote-

lijks t onvreden, en op u verdoort y dewyl zy
't nietopentlyk derven leggen, nogtansmom-
pelen zy het binnensmonds. Daar yder met
het lót , welk hy gekregen heeft , hoorde te
vreden te zyn.

JuP. Wat dunkt u Mercmr} willen wy
terdonteens Recht-dug houden ?' en daar toe
een dag beramen ?

Merg. Stelt het niet uit , maar kat ons mi
beginnen.

Jup. Doet foo, vliegr overal
j en roept dnt- >

^er een Recht-dag in defer manieren kl ge-
houden iverden.- Alle die eenige Reebokken-
heeft, en d?e in gefchrift hebben overgvleverty
moeten flch heden in de wyk van Mars laten
vinden

3 aldaar fa! de Crevecbtfgheié een ydei:
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h*t fijne. toe vy i)fen. Zooymande dunkt geen

poet vonnis gekregen te hebben, is tbemge-

oorioft fig op my te beroepen , even a !sof iim

laak te yooren nier uitgefproken was. gevveelt.

Sit gy dan Dochter naait de eerbare Goddin-

gen ? deelt het recht by Lootinge uit ,
en ver-,

hoort de oordeelders.

Gerecht. Al weder op de aarde .,
die van

haar verworpen ben, lal ik weder ,uit het leypp

vlieden? daar ik de ui 1 1 agcbende or/geiecuug-

hert niet en ban verdragen? _

TuP. Hebt maar hoop ,
,\vanr,uC Phnoip-

phen weten wel datje u boven de ongerecht

tigheit moeten ftejlen,, .voornamennyK at.

Soonvan Sopbronifem.

Gerecht. Mijne woorden hebben dien,

VPelke °y daar noemt s
leer wonderiyk ge-

weeii ,%yant by die df Hooft- mannen over-

eeiéVert , en in gevangen- huis geworpen.

lijnde, heeft defei. bloed fenyn gedronken,

niet ééns een Haan. aan jEfcuUpius npofte?-

rende

dat
}{y : . ^

heit redeneerden. , a

Jap- Pe^ijs-geerte was doe noch onbe-

kent, want daar warender weinig, o’c ^t.elve

cefïenden: fop dat door nood-dwang het regt

alleen aan 'yfmtiu enMeUm ftond . liet gy

nu wel hoe veel mantels rtokken Sn knap-

fokken daar inzijn? oyeral hebbe^zy. een lan-

gen baart ,
- met een boeit onder haar .uwer

arm. Zy zyn nu alle met u; alle wanüt-l-pUat-

fen-en Üraten zyn vol met heeie.trocpeu • v

H 4
' cr
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een acht fJch een navolger van de deugt te

2yi*. Vcele die haar voorige konft verlaten
,

engevenhgdaddyktoteenknap-fak cn man-
tel , zy maken haar lichaam als de JEthiopcn

,

door de Sonne bruin, dan werden fy op baan-
de voet Philofophen ; die te voorcn dikwyls
Schoen- lappers of Baartrfchrabbers waren,
pryfen van bonden aan de deugt. Als ymand
in een Schip viel, fou hy eer geen hout raken,
nis wanneer men omfiec, geen Phiiofooph
föudezien.

Ger. Maar ïuf'mr , die doen my ver-
fchricken , wanneer zy onder malkander ky-
ren en twift-redenen , zy bellen haarquaat-
aardigaan, wanneerzy van my fpreken* Som-
mige feggen dat ik in myn (preken geveinb
fcen , en foo ik by haar deure koom, willen Cy

my buiten (luiten , want zy hebben al lang te

vooren de ongerechtigheit geherbergt.
Juv. Zy zijn alle foo fchelmachtig niet

Dochter, Laat het u genoeg zyn, foo gy eeni-
ge weinige goeden vintjmaar gaat nu heen,op
dateer nog eenige weinige rechts- (aken heden
afgehandelt werden.

MERC.Laat ons regelrecht na Sunlnm gaan
GmMghtitiQcn weinig onder de SHfoitm,
aan delinker-hand,na deParmthen kcerende,
alwaar die twee uitbeekfels zyn. Schijnt dat

gy die weg al lang vergeten hebt. Hoe
Ichrcit gy foo? hoe zyt gy foo verbeurt#
vreeb niet , de menlchelyke faken zyn nu foo
Jiiet meer, als wei eertyds , doe de Scironit s

Bufridu en ihntarida leefden.

de
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<fe Wïjihüt,de ^ttademk^n deSto*, hebbed

het hoekjentc boven gezcüt. Defe Toeken u

aan alle zyden, fy zyn over u met elkander

woort-gemeen t fy haken en verlangen nan

als een Vifch na \ water»

Gerech. Gy kunt my alleen de waarheid

feggen* Mtnuur^ (wantgy dagelyx met haar

omgaat in de Oeffen-plaatfen,opoe Markten®

want gy weet ook van recht-faken te fprekéns

ook zytgy in de openbare aanfpraken , haten

uitroeper) hoedanig fy
tegenwoordig zynz

my dunkt dat ik mijn verblijfnu al by haar

heb. .

Merc, Ik foude» dunkt my, quahjk doen ,

dat ikfufac, die myn fuftcrbcnt8 (oude verber-

gen. Veel van de wijs-geeren hebben geen

weinige nuttigheit daar uitontfangen. Want

foo zy niets verbetert waren, zyn fy althans fa

veel verbetert,dat zy nu met grooter (êhaamtc

cneerbiedighek , een weinig zedigerfondi-

gen* Gy fuk ook al eenige fchelmaehtige vin**

den, (want ik moetde waarheitfeggen) die

maar halfgeleerdenbynadeSlaven gelijk zyn,

want de philofophie heeft haar met een

vreemde verwe doordrongen » foo dat zy ver*

baden zyn. Maar die de verwe wel getroffen

heeft , fijn zeer bequaamom «te ontfangen.

Die nu half geverftzyn, en de verf-ketel van

buiten maat eensaangeraakt hebben * meinen

ai genoeg gekleurc te zy n. Ik weet iêkeriyk

diatgy met de befte fultverkeren, dewijl wy
foo praten, naderen wyalby *tithsntn,m

laten Snnfrmleggen?m gaannevens ditKaf*

Ut ««!-?
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teel. Doch eer \yy neder treden , foo fit hier

wat neder? ha Pnycen fiende-, en waehte
tot dat ik uitgeroepen heb, ’t geen lupiier my
belaft heeft. Ik fa! op het Kadee! klimmen,
en met mijn ftera welToo verre roepen, datfy
liet altemaal lullen hooren.

G er. Gaat niet eer weg Merctmr %
voor en aleer'gymy gefegthebr, wie dien ge-

hoorndcn is, die daar aan kom t , met die fluit

ëh ruiger beeneri. 4

Meug. Wel kent gy Pan niet ? die de prin*

dpaaldé dnnkcbrocr van Eauhl Dienaars is ?

oefen heeft wel eer op den berg Parthtnium

gewoont : op die tijd wannéér Dalis met de
vloot aanquam,en de Barbaren uit Marathon
gingen, Otiam hy van fïch felfs ,om de ^€thg-

mts tg fidpen 5 daarom h eefc hy d iè Spelonk
ouder het Kadee!, tot een vereeringe van fijn

Verdiend en gekregen. Hy woont een weinig
onder Pelasgknm, als een Tol-mee der , tuf-

fehèn de Vreemde en de Inboorlingen. Het
TOiijtH dat hy nu by ons komt , om te groeten,

fAN. Weed gegroet Mercmir
,
en de Gt-

nthügheha
Merc. GyookfooPrfw.
Gék. U van gelyken

, gy grootde Mu-
fikanr,de gaude der Satyrs>en en manhaftige

onder de Jkthensrs*
Pan." Wat komt gy hier doen?

Merc. Hyzn! u daar Wél van onderrichten,

ikga ondetrudchen ha het Kadee! •, om uit te

roepen.

Gcr
?
lüpUtr heeft my gefonden Pan ,

& dat
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dat ik alle recht- faken door het lot foude Uit-

deden. Hoe gaat het al met u-te -aftfaw»*»;

Pan. Ik werde daar nietna.verdienden ge-

handelr, en had het al heel anders gegili, daar

ik haar (oo een weldaat by de Barbaren ge-

daan- heb. Sy klimmen twee of driemaal

fk iaats ouwüa»s ,'en o^ifenKnyfewfónköi-

cn-noodipen ftw-daaf ook by , als eengenh’ge

van haarbiycfchap. hoewel ik wanetmaaKm
baar iagchen en fpelén,ftbep- ;

'‘< •

‘

GfiRi- Zijn zy vorder kan de Philofophen

in deugden wel wat verbetert?

Pan. War Phi!ofophen-fegt gy?memtgy dre

foo wreet zien, droevig van aanficht j en mee

proote hoepen by malkander «aan , die van

baart , en veel fpreken my niet ongelyk zyn?

ai -GeR. ia,die merniik. •

'

"
,

Pan. Ik weet niet wat zy: al feggen s ftocb

wat baar wiisheitis. Wantifebenalieen'ge-

woon op de betgen te zwèSett, en nebdie-ge-

maakte en opgeprónkte fteediewooraen noit

ge',eert. Hoe fikt in ^nadien eemg Sophul ot

philofooph komenbk weetmaatop
deüwars-

pijp en de fluit te fpelen. Vórders ben ik een

Herder. Danfer, en Krijgsman. Ik hoor haar

we! geduurig roepen en fchreeuwen,wegens

de deugt en denkbeelden, natuurden kmnii-

gewnlrchamelykhedenjdieiknoit heb
hoorei»

noemen. EerlVfpreken z^fèèrtreeafaammet

malkanderen ,
*maaf door die woofptwr ften

wat heftiger werdende ,
verheffen zy baat

flemrne met trappen -
en maten > >;foo



ï8ö LucUNI twetMdal

aanlichten de hals root wert, en de ader
*Wellen, gclykde Pijp-fpeelders, wanneer zy
op een naauwe pijp moeten blafen. Als fydan
in haar reden verwart zijn* gaan zy weg, mal-
kander dit en dat mwytende. Strijkende het
fweet met een omgekromde vinger van haar
voorhoofden af* Dio alderftoutft is, en hartft

ichrecuwc,fchijnt overwinnaar te zyn. Dan
verwondert het volk haar,voornamemlyk die,
wlke daar minft van oordeelen konnén. Om
kort tc (éggen,hetfehijnen my (èer hovaerdige
menfchen , ik was niet wel te vreden om dc
gelijkheit van baart* Of het haar yts vorderlyk
ism *t fchreeuwen , ofin 't (preken, weet ik
niet .* ik (preek de waarheit, en windergeen
doekjes om* Avonds fie ik haar menigmaals
inden donker met heele troepen : want ik
\voon hierop defe rotfe, als gy (iet, van welke
ik haar verlpieden kan.

Gsrech. Hebt gy Memrint daar nm
öooren roepen PAn ?

Pan* Ia wel.

Merc. Hoort valk , wy fullen heden den
lévenden Fthmary^ , met goet geluk , een
üecht-dag houden» die eenigelaken te verrig-

ten hebben > «die moeten fich in de buurt van
itöfm laten vinden. Aldaar (al de Gerechtig*
lb*h by deRechters fitten,en de looten uitdei-
Jen, daar fullen Rechters uit geheel sZihtmn
wefen , van yderfal anderhalve bra/penning
gegeven werden* Het getal van de Rechters
fullenzyn na #

t gewichte der twift-fake, die nu
jeftotY£u éya a ccr haar fake uitgefproken is.
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felM*€M weder in het leven fenden. Soo
ymant meint dat hy in'c recht verongely kt is:

faPc recht wederomjmogen herroepen op lu-

fher.
Pan. Iemini, watten geraas, foo fehreeu-

wenzy , hoe loopen zy met alle ernft byeen,

loopcndegefamentlyk na de Rechc-plaats A-
veofMgm} Minurhisis daar ook felfs, doet gy
ubeft in recht te fpreken* en vonnis te wyzen,

I

ik fa! den JEefc® diktnaals wat befchimpen, en

heb genoeg van al die hooringen en Recht- fa-

ken,waneer asy’dagelyks opAreopagustwitten.

Merc. Wel aan Gcrechfigheit, laat on$

haar roepen;

Gerech. Gy fegt wel: fy komen met

heelt hoopen al rafende en fchreeuwe*-

de , en ronken als eén Bye die om hel

hooft vliegt.

Athen, Ik heb u gevangen ? gyfchelm»

Ander. Gy zijt een bedrieger.

And. En gy fait ttraf lydcn.

Ander» Ik fal u overwinnen , datgyful*

4e fwaarwichtigefchelm-ftukkcn gedaan heb*

And. Loot cerft voor my.

And, Volgtmy vlegel * na de Rechter toei

And. Douwt my de krop niet toe.

Gerech. Weet gy wat wy doen willen

Mmnuf > d’andere gefchillen willenwy tof

morgen latenden defe van daag afdoen: brengt

gny hier dégcfchillen.

Merc. De dronkenfehap tegen de Acadt*

mk voor Ptlemw»

Gerech* Trekt feven.-

H t StKQh)
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Msnc. Stoa, Tegen de wéllnïï
3 AVégefts

onregt, om datfè haar Vryer &}<iïênW verleid
eaafgetrokkenfefh ; ?

' °
-

;

öer. Vijffullen genoeg zijn. ^
Merc. Her LekJ^er leven voor trïftipp $es

regen de deugt.-- • V *1>-
;

' öerech. Vijf fiillen haar oök* Whdeg
zyn. . mm i i|s •

j f
Merc. De wïffèleryeté|èn®ió|e^^ Ré-

gens weg loopen.; • • nt

Ger. Lbót dry.

Merc. De Schilder-könflVr^gen Pyrrhp.
alseen ver!atcrdesf<df$> *u -W'

Ger. Trekt negen.

^
M erc. Wik gy ook dat wy defe haten

,
trerechtlgheïty die twee \ welke een weinig te
vooren tegen Hen rekenkundige Irigelték
wierd, weetje niet ? wjb'fv rkicd
G Efc. De éu t(Ie fullén èérft afdÓen $

en dan daar lob komen, 'v^ -

Merc. Dëïe zijh ëe Bovendé gelijk y en
k geen ingebrdcht weftjkzy darhetnieu vV en
verfch is, héëfc nodatsans1 geriieenfehap met
die , welke wy tefftöïit gélöot hebben

9 foo
dat hier wel een woortje over te leggen foude
vallen. -

°

Ger. kSchijntdatgy de begeerte wel een
weinig wilt opvolgen Mercuury ia&r't>hs
evenwelboten foo het u befeftjmaaralleenig
defe twee, en zijn genoeg voor welke wy ge-
loot hebben. Segt my haar faken.

Merc. De l{eden f{onfi tegen Syrus.wegen
quade handeiinge, en de$amenfprA#\ tegen

t
den felren vanfmaathdu Ger.
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Cjer» Wie is dien Syms ? want fijn naa.rri ig

niet aangeteikenr.

Merc. Loot dan al foo 3
tegen den

j

hytnder Syrm. \ Scheelt weinig
,

ai was,

!i
£ Tonder eigen naam.

Ger> Nu Tullen \vy de vTeerndedingen te

I

t^tbentfiodkóordéelen ^ alhoewel h t beter

c er den Eiïpbratts geweeft %\as Locs

evenwel elf voor een yder Taak.

Merc. Weeft wat fpaarTaam in de fchat -

kift dergehuurde Rechterkuit te putter?»

Grit» Beeerfte Tieten neder om
! dsmie en de Drorifyftfcbiïpté oordelen. Giet

daar water in. Spreekt gy eerft Dronkenfihap ffl

Wat zwijgt gy al knikkebollende ?

Merc» Ik en kan 'dit nietr verbidden , degt

zy 3 foó is baar tong door dé Wijn belemmert

en geboriden
,
loo'datzy onder bet óórdelen

niet een'S' lagchénfcui Zy kan nau wlijx op de

i

vbeten ftaari.

G er. Laat hem dan e en voorTpfaak rriedè

I
brengen 5 een van die grootwichtige en aan-

I

iienliflé mannen ,
want daar zijn der chehaat

i om een ftuiver we! fouden doen berftén.

Merc. Nièmant Tal openbaar! ijk Advocaat

I IC tl ijl) c mt s Jj cu;c w mei» vy c iCTf.

Ger. Wie doch?
" Merc. Dd(c^t^demieh wel afgerecht,

j om eenfaaktweéfinsreverdedsgen, wantzy
•npffbnr lïrK- daar in i Too dat tw wel weet van

1 vout u\y , tpitiuvu 3
iwgi j ui uaiu v«“’»^

ij fëïfe. Ger.
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Ger. Die is wat nieuws. Maargy,
itmh , maakt het eens aan beide zyden goec $
dewijl bet ulichris»

Acao. Hoort Mannen,Regters, voorcerft

geen de Zïronkynfcbap voordeelig is.

Haar is ongeiykgefchiec » en dat Teer groote-

Jyxvanmy die Zfiadtmh hiet , door haren

flaafPofomMsdic dikmaalsdertelyk enbroot»

dronken over de Markt ging, meteen fangfter

cn danfter , van ’s morgens tot
?
s avonds toe

dronken zijnde,fijn hooft met bloemen kroo-

nende. Hier van fijn getuigen al de

nnnförs , die Poltmm noit nugteren gefïen

hebben. Na dat delen ongelukkigen al etende,

cn volgens gewoonte weelderig aan de deur

van de yftademh gekomen was : foois hy als

een ftaafgevangen genomen , metgcwelt uic

handen van de Dronkenfehap gerukt , en by

haar rtmis leidende,gafhem water te drinken

zy leerde hem matig zijn , cn foicet die kroo**

nen van fi|n hooft, Soo dikmaals zyhem te

eten of te drinken gaf , doende verfeheidc

woorden by, die vol ftofs waren , daar hy te

vooren foo rood van koleur was , is hy nu
bleek , en krom van lichaam , vergetende die

oude gefangetjes, want hy fit menigmaal met
honger endorft cot*s avonds heel laat,al beu*

felende, gelij k ikAcademiegewoonten te lee*

ren* Bat hem het meefte is, hy braakt fom*
wyls eenige febimp-woorden tegen de Dron*
kynfchap uit, door my daar toe gebragt zijnde,

vertelde verfcheide quade dingen van haar.

Dit is het dat ik voor de Dronb^nfcbap te feg*

gea
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gen hebben , nu fal ik voor myn felven fpre-

*

Ger. Wat fal hy hier toe antwoorden,giet

daar ook foo vcci in.

Acad. 't Geen den Advocaat voor

Drenkenfthap gefegt heeft ,
fchijnt niet heel

(onder reden te zijn , gy Mannen Rechters.

Zoo gy my met d’eigenfte goetwilligheit ver-

hoort, fult gy verftaan ,
dat ik haar geen onge*

lijk gedaan heb. Want defen Folemon, welke

zy fegt, haren Haaf te zijn, is niet van flaafagti-

gen afkomft,om dzDr9n\tnfchap te vertellen,

maar hy is my een yriend, en van natuur gelijk,

hy is noch heel jong zijnde, geftolen» daarde

miluli een medehelptter was , die haarlom-

tijds een hand bied , zy verderft djen blote

,

met alle dertele brooddronkenfehap s mee

eten, drinken en hoereren : foo dafer niet een

korrel Ichaamte in hem was.Daarom het peen

fy een weinig voor haar felven meinde te iprc®

kentekent, dat fulx voor my is. Dienbloct

ging van f
s ochtens vroeg met een dronken

hooft langs de ftraten ,
op het hooft gekroom

zijnde, met pijpen en fchalmeijen rontom fig,

noicttiet michteren, zijnde dertel en brood-

dronken tegen alle , *i was een oneer en (maat

voor de Ouders, en voor de gantfche Stad,ook

cenfpot voor de Vreemdelingen, Na dathy

by my gekomen is, liet ik hemmetopene deu-

ren by fijn vrienden gaan* ik voerde onderwij-

len eenige reden van de deugt en niatigheit,

volgens mijn manier 3 hy ilont daar ondertu f-

fchen met fijn fluiten en kroonen by, in *t eerft
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riep cn fchreeuden hy , en meindc ons te ver*

morwenen te verflooren. Maar daar na pp
hem niet veel achr gevende, begon hy allenx-

kens (want hy was noch niet al te dronken)

by fijnfdven te komen3doe fmeet hy de krone

af, liet de fleuriter fwijgen 3en wierde fchaani-

root. 't Scheen ofhy uit een diepe fiaap ont-

waakte , als hy fijn felven aanfag , hoe verdere

hy was, verachtende fijn voorige leven en

manieren , fijn roodigheit die hy uit de dron-

kenfehap gekregen had, verminderde, en ver-

dween : hy fchaamde fich over 't gene hy
uitgerecht had. Eindelijk van haar weg loo- f

pende, quamhy tot my, ongeroepen, noch
daar toe gedwongen, van felfs begeerende en

willende. Roept hem hier , op dar gy moogt
verftaan op wat manier hy van my foo veran-

dert is. Ddën heb ik dan, goede Rechters,die

al iagchende , fppttende , fchreeuwcnde , en

nauwlyxop fijn jbeenea ftaan kon,fo nuch te-

ren gemaakt,en uit een ilechte fiaaf , eemrnan
;

die matig en zedig leeft , . en de Grieken wel

mogen in waarde houden. Daar voor dankt

hy my nu
, alsook fijn bloed -vrienden, Ik heb

\ gefegt , overdenkt nu eens Pvegters, met

van beiden fa I hy nu befi mogen verkceren >

Merc. Wel aan dan , wacht niet , fpreekc.

vonnis, enfiaatop: want g'andere moeten

,

noch verhoort werden..

6 er. pc ^eademU het ft al 4c lepten ,

,

behalvcn een.
, ,

Merc. Datisgeen wonder, ofyrs nieuws,

dat ymaiït.voordedtp^kenfchap inftaan Sic

gy
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gy iiederynt , die voor Stoa tegen de JVelluft

geloot hebt, om oordeel uit te preken regen

deMmnaar.Daaris water ingegoten,hoe is dat

foo van ver/cheide koleuren? fpreekc gy nu.

Stoa. ik ben wel- bewu-ft,lieve Regters,dat

ik reden voeren faliegen foo een fchoone te-

genpartye* Ik fïe dat gy op haar allen het oog
hebt,en haar toelagt,en dat ik veracht werde,
omdatiktotdehuidtoegefchorenben , en,

wat mannelijk,vreedelijk en droevig (Ie. Daar»
om fo ik mag verhoort werden,dan fai ik regt-

vaerdiger (preken, alszy, Dit is het, geen ik

voor tegenwoordig bdchuldige , dat zy ge-
kleed is als een licht Vrouw-rnens , door haar

aantrekkelyk wefenen gelaat , heeft zy mijn

vryer die fo matig en zedig was, bedrogen, en
tot lig getrokken. De (aak die te vooren tilden

de Academie en de Dronkenjeba? gevonmll
is, fchijnceen fuder van de(è te zyn. Oordeelt

tegenwoordig, of wy de wel lullen mogen
opvolgen , en op ifaarde leggen als Varkens

,

of fai men die verlaten , enie eer’ ijk heit daar

boven verheffen , de kinderen vryelijk doen
philofopheren , en dat zy voor'geen pijn en
(chromen : noch \ ge nê foet en aangenaam
is, datzy fulxalseen (laafachtervolgen, foe-

kende haar geluk in de Honig en Vygen,
Diergelijke aanlokfels

,
brengt hy voor den

d ïgj om (uike luiden te trekken , dieie door
den drfecid, als' door een -momaan fiche af- !

fchrikt; onder welke ook dëfèn hals is, die zy
van my afgetrokken heeft,’wanneer zy hem ,

dek zijnde, gade (loeg. Wanneer hy ge font

,

en
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en welvarende had gewedt , fbu h v hem nier
bchtclyk tot fich getrokken hebben. Ik heb
op haar daar over met eens geftoort gewee/t

,

wam defelve de Goden niet en fpaart , fchim-
peode op hare voorfienigheir?daarom, Rech-
ters^ foo gy lieden te degen wijs zyt, fultgy
haar, tegen godlooshcit itraffen. Vorders heb
ikgelioort^datTvgeen woorden wil voorden
dag brengen

, maar dat (y JSpharus als voor-
spraak wil gebruiken. Alfoo ipor zy met het
recht: maar vraagt dat haar* hoedanig fy meint
dat Hnrnls geweclt zy , en oefen Thtfim , o f
zy den arbeid vliedende , haaralleenig op dc
Wdluften hebben uitgelegt. De werelc foude

f
ol ongerechtigheitgeweeft hebben , foo zy
mar fdyen van den arbeid onthouden had**
den. Ditzy dan foo gefège, want ik geen ver«
snaken schep in lange redenen te voeren. Soo
sk haar yts fal vragen, fal hy geen antvvoort ge-
ren. Maar gy lieden uw eed gedachtig zynde*
©ordeeknu wat recht of onrecht is. F.pkaru*
moet gy geloof geven, welke fegt, dat de Go-
den geen acht geven op kgene van de men-
leken gedaan weit.

,

Merc. Gaaf daar over ftaan. Hoor hier Jf-
picurns, antvvoort voor de IVkUufc

Epio Ik (al weinig woorden byu gebrui-
ken, lieve Rechters , want veel woorden zyn
onnodig. Soo de tTellufi door Tover-konft ,
ofeenige vergiften, defen vryer Dionyfm, die
Stoa /egt de hare te zyn, gedwongen heeft
hem van baar ('onttrekken, om tot haar teko-
men. zy 2 Is een Toveres (èer onrechtvaer-

dig
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dig gedaan hebben* Wam foo ymant hier vry

inde Stad komt , fonderdat het de wetten

gebieden, en dc mocjeiykheden met debitfig®

beden die van haar voortkomen , haats en

*c geluk, dat fy feggen daar uitvoort te komen,,

maar voor praatjes acht, foo vluchten zy , als

dcfen , tot de JTellufi , ontflaandc fich van al

die war-woorden, maar leert liever menfche*

lyke dingen , den quaden arbeid ontvliedende,

cn liever lu (tig levende : behoort men die uit

te fluiten
,

welkealsuiteenSchip-breuk, tot

een behoude haven fwemt , daar hy tot de

Urclluft , als tot fijn eenigen toevlucht komt

vluchten? foumenom dat geluk, dat men
eerft na veel jaren arbeids kan krijgen, foo

flooven. Wat Rechter falder rechtvaardiger

konnen oordeelen, als die , in welke Stm
verkeert : want die kan daar beter affpreken,

als een ander: daar hy te vooren alleenig

goet achie, 'tgeen eerlyk was : maar daas

naverftaande hoe veel quaats den arbeid by-

bracht, heeft hy gekofen't geen hy van bei-

dt beft dacht? hy fag miflehien die, welke

van den arbeid te dragen ,
veel wiften te feg«

gen , en by haar (elven ondertuftchen de

Jffelluften oeffenen , welke befchaamt wet-

den , als men haar daar op bevind , zy

leven als een Tantalus , maar wanneer

zy meinen veilig om een hoekjen te zyn9

weten zy niet hoe zy haar teelen met

WMufttn Tullen vullen. Wanneer ymand

haar den ring van Chygu* gaf , op dat-

fe die aantrekkende , niet fouden konnen
gcfieij
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gefien wérden, ofden helm van Orcm
} ik weet

dan wel voorfeker, dat zy dien arbeid adieu
foudén (eggen 5 en geven haar felven tot de
wellufien, *df volgen Bacchus na: welke te

vooreh eer hy (lek wierdé
,
groote hoop had ,

dit hém die* wóórden wegens de verdraag-

faamhcit we! te ifiatToüde gekomen hebben 9

niaar doe hy begon (lekei ijk en pijnelijk te

werden
, en de óekiehem begon te treffen ,

merkte hyidat fijn lichaam met de Stoife Phi-
lofophie niet overeen quarn , doe begon hy
contrarie dingen vaft te hellen , en geloofde
aanhaar niet meer. Hydachte, wijl hy een
menfeh was,dathy ook een menfehen lichaam
had. Doe leefden hy, fijn lichaam niet als een
Üok-beefdt gebruikende , maar wetende»
dat die anders feide, en de welluft béfchuldigt,

fi'ch met woorden vermaakt , maar met het

hert daar toe genegen is. Ik heb gefegt: gy
heden moet nu oordèelën.

Stoa. Noch niet
,
maar laat ik eèrft noch

eenige woorden vragen*

Epic. Vraagt maar. Ik fal befcheit ge-

ven.

Stoa. Acht gy den arbeit voor quaat?'

Epic. Ja.

Stoa. Ende weiluri goet#

Epic. In alle manieren^

Stoa. Weet gy welk verfcheek niet

verfcheelt» wat goeten verwerpelijk is*

Epic Grootelyx.

Merc. Stoa , dé Rechters feggen dat zy
5

tniet verdaan kennen , wat dje dubbelde

letten
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iestergrepige woorden beduiden daarom
iwijgcgylieJen ftil, Cy zuilen vonnis fpre-
ken.

Stoa. Soo ik hem met noch een derde fi-

guur gevraagt had y ik fou hem gevangen ge?»

had hebben

G er. Wie heeft hetgewonnen ?

Merc. De welluft metalde loten,

Stoa. I k
;
beroep my op Jufher*

Ger. Als *tu belieft, haak de andere.
Merg. De Deugt en het Lehj^erLeven

over ^Lrifiippm twiftende. Laat ook .sZrif-
tippiu daar leks tegenwoordig zyn.

Deugt. Ik die de deugt ben, moet eerft

/preken, ^rifiipptis hoort my toe , ’t welk uit

fijn woorden en werken blykt.

Lekker Leven. Geenfins } maar hy is

mijns; Hy is myn Man , \ welk fijn kroonen,
purperden faken genoeg te kennen geven.

Ger. Weeft foo opgeblafen in ’tfpreken

niet, want men fal de fake opfehorten, tol

dat ïupher die van Dionyjtus fal uitfpreken.

Want defaak heeft eenige gelijkheit met mal-
kander. Doch foo het de ÏVelluft fal winnen,
fal Lekker leven ook ^riftippm hebben.
Maar indien het Stoa wint t fal hy ook de
Deugt toegewefen werden. Latender weder-
om andere komen. Want defefaak blijft on»
geoordeelt.

• Merc. Zijn die namen dan te vergeefs op
foo een hoogtegeklommen ?

Ger. h Is genoeg als zy een derde deel

krijgen. Gaat heen, weeft niet verftoort, ’an«
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ders wordtje noch eens veroordeelt.

Merc. Laat Dlogenex den Synoptnfèr nu
komen. Gy Wiflclaarik r fpreekc nu.

Diog. Soo zy ophout my moejelyk te val-

leï) 3Gerechtigtieh, en my niet by den kechter
van weg loopen wil befchuldigen

, maar van
de groote en diepe wonden , lal ik haar met
een Icok louter aftouwen.

Gek. Wat is dat tefeggen ? gaat de Willc-
laarfter op de vlucht? hy volgt haar met een
ilok j het lou haar <jtialyk bekomen hebben ,
had zy blyven liaan. Roept V/rrho.

Merc. De Schilder\onftis hier al lang ge-
wceif, GerethtigheityPyrrho begint niet eens

op te klimmen, en Tchijnt yts te doen.

Ger. Hoelbo MtrcuHYï
Merc. Om dat hy meint , dat’er geen Ge-

rechts-plaatsgoetis.

Ger. Daarom Tullen zy hem over ver-

fmaatheid veroordeelen. Roept nu Syrus, die

welfpreker van vloeyende reden , alhoewel
al lang lijn (aken hier hebben gcweeft , maar
het was niet noodig obsfo te haalien , en daar
over reden te voeren. Maar foo het u goet
dunkt, brengt eerft de Taak van de Tpraak-

konft. Hemel 1 wat al volk komt'er om te

hooren.

Merg. \ Is niet Tonder reden, Gerechtig*
heid. Defe Taak en is (oo out niet eens, maar

eerft van gilleren zijnde, vreem ten nieuw. Sy
meinendatfede Spraak^tynfi, en de t’^amen-

fpraa\ malkanderen Tullen hooren befchuldi-

gen, en dat Syrm beide fal beantwoorden :

maar
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mm gy Spraak^ hpnji begint u reden aan te

vangen.

Spraak-konst. Voor ccrft bid ik uw*'

Mannen van^themn , gy Goden en Godin-

nen , dat gy lieden my in dele ihyd tegen-

I

woordig foo veel gunttig zy 1 , als ik defe Stad

en u lieden alle gun 11 ig ben. 'Laat
, het gene

redelyk enbillyk is, van de ohfierfFelijke Go-
den m uwe herten gefonden werden

;
op das

detegenpartyiermag ttil fwygen. Laat ik

mijn felven, alsbefleoten is ,vry kakelen. Ik

kan nauwlyx vafl Hollen *c gene ik voorgeno-

men had, wanneer ’t geen ik geleden had

,

my weder te binnen komt; wanthy fai woor-

den tot u (preken , die de myne feergely k zym
Gylieden fült bevinden dat de faak foo ver tijn

voortgang neemt , ik fal gedwongen zynaan

tefien, dat niet met wat meerder quaats van

hem overrompelt werde. Om nu geen lange

Voor- reden te maken ,
want het water an-

dersuit de tyd-wyfer te vergeefs fou loopen*

(al ik het poind van befchuldigen aanvan*

gen.

Ik heb delen , lieve Regters , als hy een

jongeling was,en barbarifch (prak, op fijn

fyrïfch gekleed , dwalende en dolende by

lonten gevonden , niet wetende wat hy (oude

beginnen , tot my genomen , en opgevoed»

dewylhy myfeheenvan een Teer goeden en
vaerdigen aart cnverflant, genegen tot lee-

ren , my fterkelyk aanfiende
,

( want hy

vreefde en eerde my ,
en verwonderde fich

daar alleen over) verlatende de andere die op

II, Deel 0) .myn
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nvyn bruiloft vlamden, en met my-mtinden

te trouwen 5 alhoewel fy rijk en van goeden

huile waren , em ik verloofden myn felven

aan defen armen en onaanfienlyken jonge-

ling, die weinig goed ten houweiyk had,

maar in reden Teer uit (tekende. Daarna bragt

ikhemby mijn Vrienden, om hem ftilfwy-

gens te laten opteikenen,en Burger te maken,

op dat die gene, die om my een blaauwe

fcheen geloopen hadden , Hg fouden van nyd

verworgen.

OndertuiTchen , als het hem goet dogf de

waerelt te door-reiten , en over al te toonen

hoe gelukkig hy getrouwe was , doe heeft hy

my niet ageer gelaten , maar ik volgde hem
over berg en dal , makende hem vermaart,

hem verciercnde en aangenaam makende.

Het gene nu in Grhh^nlandt en Jofi'ien ge-

fchiet is , was maar middelmatig : maar na dat

Ky valt (telde in Italiën re reifen
,
ging ik met

hem door de lonife Zee, daarom volgde ik

hem ook in V'rankryk > en maakte hem ryk.

Hy gehoorfaamde my feer , en verkeerde met

my
,
yerfuimde niet eene nacht om by my te

flapen. Alshy nu meinde reisgelt genoeg te

hebben, alsook faam en eere , agte hy alles

wel te zyn , zynde hoveerdig en opgetrokken

van wynbrauwen , verliet hymy , nieteens

meer na my (lende: maar nu heeft de t’Sa»

mm fpraal\, die men fegteen Soonder Wijs-]

kunde te zyn, en veel ouder als hy is
,
gedu-

rig met hem gemeenfehap. Hy fchaamt (ich

niet de vryigheit van myne Oratientebe-

fnoeijen.
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1

fnoeijen,en by een te trekken $ en in de plaats

van die, brengt hy eenige korte en aan een

geknoopte fpreukjes, die hy als met enkele

|

letter-grepen toe telt j
waardoor hy weinig

j

gejuig en naam-gerugt fal krygen , maar fai

eerder van de toehoorders uitgelachen wer-

den,foodaaignogtans dat hy 't niet en merkt*

Dit is het daar door defe genereufe Lief my
mede verfmaad : men fegt dat hy met de-

felve ook geen huis kan houden , maar tegens

hem fich fmadelyk aanftelt. Hoe ! foude

men foodanigen, volgens de wetten
,

niet

! voor ondankbaar konnen houden, die fijn

egte vrouw verlaten heeft, door wiens toe-

doen fijn eer dc heeie waerelt doorklinkt?

i maar heeft liever na wat nieuws en vreemds

getragt , wanneer andere alleen over my ver-

wonderden , en my als haar Meefieres door

fchriften erkenden ? Ik moet my foo hartnek-

kig tegen (co groot getal van mede-vryers

(lellen , welke ik niet inlaten nog hoeren wil

wanneer fy aan de deur kloppen ;
want fy

brengen niet anders mede als roepen en tie-

ren. Defen mynen keert niet meer tot my,

maar blyft by fijn makker. Watgoet, o Go-

den! is van hem te wachten, dieniet heeft

als fijn mantel ? Dit is dan ‘t gene ik te feggen

, had, lieve Rechters 5 wanneer delen nu fich

wil verantwoorden , laat het hem niet toe:

1

*t isonredelyk dat ik my-n mes (ou wetten , tot

mijn eigen verderf. Maar laat dc t’Samen-

1

fpraak antwoort geven, foo hy kan.

Merc. Dat fult gy ons niet kennen aar,ra-

I 1 den a
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den, Spraak^ kpnft £ het kan ook niet gefchie”

den, datdefenade maniere en faam van dc

t’Samen fpraal\ antwoorde ,
maar laat hem

ook meteen vloeijende reden fpreken.

Syrus. Lieye Rechters , ik weet dat onfe

tegen 'partijdüer het kwalyk (oude nemen ,

dat ik een lange manier van fpreken gebruik-

te, daarom lal ik aiies kort en beknopt feggen 5

de hooft-punten alleen teberde brengende 9

over dewelke ik befchuldigt ben ,
onderwy-

!en fal ik u- lieden de faak laten oordeelen.

Het geen fy derhalven terRont van my ver-

haalt heeft , is alles de waarheit ;
want fy

heeft my opgevoed, engevolgt waar ik ging

of Rond, ja heeft my ook Burger gemaakt ;

en over dat houwlyk heb ik haar ook te dan-

ken . Voorders om wat reden ik haar verliet,

en by de t
y

Samen»fpraaPx gewoont heb, fal

ik nu feggen. Zyt dan, waarde Rechters,
j

niet verdrietig dit een weinigtijds aan te hoe-

ren ;
weet ook dat ik geen leugens fal te berde

brengen. Wanneer ik begon te merken , dat

fy niet meer gematigt was , en van de zedig-

heitafging, met welke fy we\ eertyds ver-

kiert had geweeR, en feker P&anienfir, haar ]

trouwde , zijnde opgetooit met hair-lokken

en hoeragtig gewaad , daar en boven geblan-

het, en hetaangefigtbefchildert. Ik fweeg

Ril, enfag waar dit wilde op uit draijen. Van

alle de andere dingen fal ik niet eens fpre-

ken. Alle nachten was onfe Reeg vol vryers,

die fich dertel en dronken aanRelden , op de

deuren klopten, enmet gewelt daarop Rie-

ten !
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1 fen: fydanlagte in haar vuift om die gene die

! daar voor bevreeit waren ; en van boven her

1 dakafiiende, aanhoorde haar rouwe liefde-

liedjes; als fy nu meenden dat ik fulks niet

ï vermcrkte, deed fy heimclyk de deur open,

,
flelde haar brooddronken en dertel aan , en

• boeleerde met haar. 'c Welk ik niet kennende

;
Ij verdragen, wilde ik haar echter noch van hoe-

,
rery niet.befchuldigen : daarom ging ik by de

• ^Zamenfpraak^ die hier in de buurt woonach-
. tig was.Ik vraagde hem ofik wel by hemroog-
• tewoonen. Dit is dan, waarde Rechters, het

/ ongelij,k dat ik haar heb aangedaan* Al was

\
het fake nochtans dat diergelyksvanhaarniet

;
uitgerecht was , beraamde

7
c nu wel een man

• van dagen geworden zijnde, dat ikmy ftil

,

hiel van oproeren en Proceflen te maken

,

1 was beft dat ik de Rechters Uil liet, ontvlie-

dende de befchuldinge derTyrannen , en de

lofder Borgers. Maar ik ging liever met defe

• $’%amen-fpraakjin de^cademie en de Lyceum,

t om daar ai wandelende met hem tedifpuce-

• ren. Alhoewel ik noch veel te feggen had

,

. lieve Rechters, foofal ik echter voor tegen-

it
woordig ophouden. 'tKomt u heden nu toe

o defaakteoordeelen.

Ger* Wie van beiden heef^et gewonnen?
> Merg. Syrm heeft het met al de Iooten

u
gewonnen, behalven een.

Ger. 't Schijnt dat hy een Spraak- konfte-

5j

naar geweeft zy , om dat hy in tegendeel gele-

5
den heeft. Hoort hier t^amenfpraa^fprcckt

.. gy ook by de felve Rechters, biyfc gy lieden

I 3 daar
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daar fitten,om dubbelt geit voor beide twiften

te ontfangen.

Samensp. Ik heb niet in den fln, 6 Rech-

ters ! by u lieden veel woorden op te halen

,

maar alles lal ik met kortigheid befluiten ,

volgens mijn gewoonte: ikfal mijn befchul-

dinge volgens de wetten aanftellen: alhoewel

ik ia die faken onbedreven en ongeleert ben.

Dit zy u lieden dan een begin, ’l Geen ik on-

xedelyk en fmadelyk van defe geleden heb , is

als volgt : want als ik te vooren treffelyk en

aanfïenlyk was , en myn gedachten over de

Goden, natuur en ?
c geheelal liet gaan, en

door de locht boven in den hemel a daar dien

grooten Ivpiter op een gevleugelde wagen

rijd 3 verheven was: Heeft hymy daar van

afgetrokken
,
wanneer ik in het top-punt was

vliegende , en met gebroken vleugels boven

den hemel was, maakte hy my de gemeene

meriichten gelyk. Hy onttrok my dat Treur-

fpelig en zedig wefen af, en bekleede my met

een Bly-fpeeidsrs en fehimp-dichtérsgewaat,

welk byna belagchelyk was. Daar na bracht

hymy op een plaats,alwaardè5?w4**,7*jwi#f

en de Cynifcbe dertelheidt met my opgeflo-

ten was; daarenboven noch Eupoltk, en rif*

t&phanes
, dat leer heftige mannen zyn , om

yts gaande te maken , en dtergefyks uit te lag-

chen. Eindelijk wierde MenlppASy een van die

ou ie bytende en blaffende honden, by my
binnen gebracht, welke feer vervaarlyk is,

wantailagchendebyt hy. Hoe foud ik niet

fchijnen grootenfmaat aangedaan teayn, die
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in mijn gewaar en eigen kleet niet meer gefich

werden die de Bly-lpeelen oefFenen, lagchcn

veroorfaak ,
eh vreemde dingen vcrhawdcl^al s

cenComedi-fpeelder my aaniiel? want,dat het

alderfiimfteis, ik ben meteen vreemde ma»

tigheirgemengr, en ga noch te voet ,
noch te

paertj ik ben als een Centaurns^ uit twee faken

byeen geftelt ,
en fchijn de toehoorders wei

een fpook te zyn.

Merg. W^atfegt gy hier toe, <S>m?
?

Syrus Defe twiit , lieve Rechters 5
is neel

onverwacht: ikhadnoitde gedaante gehad. ,

dat de t’Zamenfpraa^ iulx vanmy foude ge-

’fegt hebben. Defenhebikby my genomen,

zijnde wreed van aanfien , en door al de vra-

gen en antwoorden hartnekkig, en met die

,
naam vermaart* niet wonder aangenaam * ik

heb hem vooreerd , als de menfehen 3
op de

sarde doen gaan . Daar na van al die viiilighe

denafgewailchenzyndc 5
dwong ik hem te

lagchen 3 waar door hy de aanfienders veel

aangenamer en vermakelyker wierde. V oor-

namentlyk heb ik de Cotnedie met hem t ze-

men gevoegt
,

en daar door hem in de gunit

van ;
t volk gebracht , die te vooren die door-

nen, welke in hem waren, vreefden; even als

wanneer zy ontvlieden een dekelige EgeHn

de hand te nemen. Ik weet wel waar over ny

fich foo onvergenoegt ,
te weten ,

dat ik

niet wil by hem fitten , en van dte geringe en

fubtile dingen difputeren: of de ziet onderle-

lijk zy , en hoeveel emmers dat God in den

beker goot, wanneer hy de weteldt maakte^

I 4
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om het geheel al te temperen : en dat dc
Spr^a\ konfi een afbeeldfel is van een gedeel-

ten der borgerl/kheit , en een vierendeel van
de pluim dry kerijen. In ddè diepfinnigheden

had hy een groot vermaak te difputeren,

even alsymant die fchurfc is, foekt te krauwen.
Bylchept groot vermaak, wanneer ymandt
/egt

, dat alle man fu!x te diepfinnig is om te

verdaan. Diergelyke dingen begeert hy ook
van my, hy (bekt die vleugels,cn fiet om hoog:
niet eens fiende 'c geen voor fijn voeten is.Hy
heeft my foo feer om andere dingen niet be«
fchuldigt , als dat ik fijn Griecx kleed uittrek-

&ende , hem een Barbarifch aangedaan heb

,

des temeer, om dat ik felfseen Barbaar fchijn

tezyn. Ik foude onrecht geleden hebben, in-

dien ik de wetten nalatende,fulx omtrent hem
begaan had. Ik heb nu geantwoort, Rechters.

Oordeelt deïaakalste vooren.

Merc, Hemel
! gy wint al de tienen, want

defe eerde accordeert niet metd'andere. Dit

is na gewoonte , en heeft de manier yder een

doorgegaat lot toe tefchikken, en deftige

mannen te benyden. Gaat gy lieden nu met
goeder geluk henen: morgen lullen wy het

overige onderfoeken

»

LUCIA-



Z-OM

luciani meester,
Der

SPRAAK-KUNDERS,

Lucianus befihimt de verdorve welfj>re~

kentheitfijnes tijds , en die gene y diefig

aanmatigen Meeflers daar in te zijn , diie

woorden te voorfihyn bren-

gen y die van niemand verfiaan konnen

werden , welke zy onder hare Oratien

mengen y welke foortgeen weinigey in onfe

üjdhet Frofejf&raalgelloelte beklimmen >

dat noch degewoonte u by de Hoogduit-

£en en Italianen , die alt'ijd beyveren van

niernant te mogen verjlaan werden .

O Y vraagt my mifTchien 3 6 Jongeling ! op

wat manier gy beft een Spraak- ktinder

1 fult werden, en die deftige aanfienelyke naam

van een Sophift verkrijgen. Gy fegc niet

te konnen leven, foogy die kracht van fpreken

niet krijgt, om te zijn onwinbaar en onver-

draaglijk, en ecnydertotverwonderinge en

aanfienelijkheit te flrekken , daar en boven

de Grieken een faak te zyn van grootc

faam. Daarom wilt gy de wegen, die uw daar

toe leiden , foeken te leeren. Laat alle nyd

weggeweert zyn, mijn Soon, voornamentlyk

noch een Jongeling zijnde, diehetbeüe be-

l J
geert.
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Seert , niet wetende waar van daan hy fulks

^ai krijgen: laat uw raadflag een heilige zake

zyn, gelyk u behoort
,

die dat begeert.

Hoort en betrouwt dan op my , op dat gy
een feer welfprekend man mogt werden , op
dat gy alles kunt uitleggen en verbaan, foo gy
onderwylen maar gedachtig zyt , het geen gy
van ons lult hooren

,
geduurtg daar in arbei -

den, en neerftelijk de weg wilt op
f
peuren*

foo fuk gy eindelijk tot u gewenfchre oog-

merk komen. Defe faak is van geen klein be-

lang, nog middelmatige (tudie, maar daar

behoort veel atbeids en nachtwaken toe.

O verdenkt eens hoe veel 'er zyn gewed! die

van weinig belang waren, door hare welfprc-

kentheit vermaart en rijk zyn geworden.
Vreed dan niet, wilt ook in defe groote

zaak niet wanhopen
,
denkende dar gy foo

grooten arbeid moet ondernemen. Wy lullen

u geen fins door een ongebaande weg leiden

,

daar veel vermoetheit en fweets te halen is , en
daar ten halven in fond blyven (leken, al hoe-

wel wy van andere niets verfcheelen,die door
degewoone, lange, moeijelijke cn onge-
baande weg moeten gaan. Maar' onfe raad

beftaat hier meeft in , dat wy een feer verma-
kelyk , korte en ligte ftille weg fullen nemen

,

in welke wy groote genoegte en vermaak (ui-

len fcheppen, wandelende tuflehen de ge-
bloemde en fchaduwagtige beemden, daar lal

geen vermoetheit of fweeten zyn om het top-

punttebereiken , aldaar flifc gy gemakkelyk
leggen te eten, en de andere die een fleile weg

op-
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opklimmen, fultgy konnen fien , die door

de ongebaand» en flibberige weg fomtyds ter

neer rallen , en dikwyls daar door wonden in

het hooft krygen, Gy fult na korten in uw
droom gekroonc werden , en feer gelukkig

zyn ,
ook binnen korten tyd alles verkrygen,

't geen in de Spraak-konlt goet is: en defe be-

lofte is feer groot ;
wanhoopt allcenig niet,

wanneer ik u’toon en verzeker, dat defelve

ligt en vermakclyk zy. Want als FJefedus v»n

den Helicon maar eenigc bladen genomen

had, wierd hy tetliond vaneen Herder een

Poëet ,
zynde door de geed der S>ing Gouin-

nen opgetogen ,
fonghy het Geflacht-Regil-

ter der Goden enHeroiken.Waaroro lood hec

dan onmogelyk zyn , een Spraalrkondigete

maken , die ver onder de groot fprekemheit

der Poéde is ,
wanneer ymant een korter en

nader weg gebruikt?

Ik fal u een raadflag verbalen van een Sim*

niets Koopman , ’c welk om fijn ongdooflyk-

heit onvolmaakt bleef, en onnut voor den

hoorder, sflexander nu regeerde over de

Perfanen, na dat h .
Darm in .Arbden over-

wonnen hadjfoo as het betamdyk dat door

hetgantkhe gebied boden uitgefonJen vier-

den, die ^ilexandersgeboden verkondigden.

Daar was nu een leer lange weg tuflehen de

Perjianen en dc j£g\ptifé Natie; want men

moe i\ al dc gebergten omgaan > daar na door

*/£rnbUn na Ectbylonhn gaan , cn dan

quam men door feergto^te wilderniOen en

woefte pjaatfen in JEgypten. D\t nam

X £ eAlexAn*
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\Ahx&nder zeer kwalyk; want hy hoorden
dat de ALgypttn&ars begonden oproer re ma-
ken, noghy wik niet hoe hy fijn volk bed
Ibude uidenden ©m te boodfchappen. Ik, fei-

lde de Koopman tot den Koning, fal ueen
korter weg van Perfien in jEgypten toonen

;

want foo ymant dat gebergte overkiimt,

(h welk in dry dagen tyds kan ge(chieden,fult

gy terftond in JEgypten zynrmaar ^4lexander
geloofde het niet , maar vermoedde dat de
Koopman een bedrieger was. Alfoofchy-

sicn de beloften Teer wonderlyk en ongeloof-
lyk. Maar wagt u dat u fulks niet wedervare

;

Want gy fok door ervarentheit bevinden , als

gy een Spraak -kunder zy t , dat u eene dag of

een gedeelte genoeg zy van Perfien in JEgyp-
tin over het gebergte te reifen.

Ik fa! u dan voor eerft door reden de fpraak-

konftafmaien | en toonen, volgens de ma-
aiier van Cebes

, bei de wegen. Want daar

%ijnder twee die ymandc tot de Spraak-konk
leiden, die gy fo feer fchynt te beminnen: defe

& op een hoog verheven koel, feer fchoon
isn heerlijk van aanfien $ in de rechterbant

lieefcfe de hoorn van *4malthea
yvol van aller-

lei vrugten: aan d’ander zyde kaan de Rijk-

dommen , t’ecnemaal van gout , die feer min-
sielyk fcheenen, naak vvelkedeRoemende
Heftigheit konden: daar was ook feer veel

lof , zynde kleine Minnaars gelyk, die over al

digtby een vliegen, even als de Nyl, foo gy
die ooyt gefchilderc gefien hebt , wanneer hy
opeen krokodil of Riyier- paart fit. Maar de

kleine
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kleine jongetjes die daar rornom fpeelcn,wer-
den Peches van dc Egyptenaar

sgcnoQmt :al-

foo is ook de lofomtrent de Spraak-konft.

Kuntgy dan Beminner van die kun ft zyn *

die begeerig zyc het toppunt te beklimmen,op
dat die met u in ’t opklimmen trouwe, ai

de rijkdommen
,
glorie en eer be fitte. Het

trouwen gefchicd alles na wetten.

Als gy nu by den berg komt om op te klim**

men, fultgy i n't begin byna wanhopen, eo
de zaak fal u fchynen

, als den *dornm de
Aiacedoniers , welke over al zagen dat het

fteii en ongebaant was , daar de vogels nauw-
lyx konden over vliegen, waar toe wel een

Vionyfirn ofeen Hercules noodig wasomte
banen. Alfoodanfal hetu ïn'tecrftetoefchy-

nen. Een weinig daar na fultgy twee wegen
fien ,

welkers eenefeer eng, doornagtig en
rouw is,die den paffeerder veel fw’eets en dorft

veroorzaakt, die Hefodm nu al lange te voo-

ren getoont hecfc , foo dat gy my daar in niet

van nooden hebt.

Maar d’andere is breed, vol bloemen en
rivieren , foodanig byna als ik een weinig te

vooren zeide. Dit moet ik daar nog by doen,

dat die ongebaantheit en fliberigheit,de gaan-

ders menigmaals tegen houd, alhoewel die

feeroudis. Door dezelve heb ik, armen
bloed ! moeten klimmen , foo veel moeite

doende, daar het geenfins noodig was. Maar
dc andere is over al gebaant, hebbende niet

tegenftrevigs infich: van langer hand heb ik

leeren kennen hoedanig die zy, evenwel heb

7 %
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ik die niet betreden. Nog een jongeling zyn-

de, zag ik foo naauw niet wat my bed was,

maar ik meinde dar de Poëet de v/aarheit fei-

de, Leggende, Dat uit den arbelt jts goets

woYtkpmt i
maar ik bevond het gebed an-

ders.

Ik fie dat
J
er reele zyn , die fonder^grooten

arbeid tot hooge weerdigheit geklommen

zjn , alleenig door een gelukzalige uitkiefin-

ge van wegen en reden. Als gy tot den ingang

komt 3 fult gy beginnen te twyfelcn , niet we-

tende wat gy (uit indaan. Ik fa) u aan een

korte lede gVven , wat gy doen moet , om lig-

telijkte konnen opklimmen, gelukkig zijt *

trouwt, en een yder gelukkig fchijnt. Want

het is genoeg dat ik bedrogen ben , en gear-

beid heb $ u Tal alles wedervaren in'c fajen ea

ploegen ,
als ofgy in de eeuw van Saturnut

leefdet. Terilondt fal u een Man tegen

komen , die fcer fterk , en hart is ,
met een

mannelijke tred en wefen, cn die leer van

de fonne gebrant i s , Leer wakker ,
zynde een

voorganger van defe ongebaande weg ,
fpre-

kendeeenigeydelebcufelingcn ,
radende dat

gy hem volgen foud , tonnende de voetstap-

pen van Detnöftbenes ,
Plato en meer andere,

die feer groot zyn , dog duider; en van lan-

ger hand verderen. Daar by (al hy Leggen

,

dat gy gelukkig zyt, entnet al ie regt de fpraak-

kontt moet trouwen , foogydie weg in (laat,

even als die , welke haar tot yts goets geven

Maar foo gy u eenigfins buiten fpoor geeft, of

een weinig van de weg, dwaalt gy van de

weg
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weg die u tot het trouwen leide. Dan fal hy
u gebieden de oude na te volgen , Hellende u
eenige onnutte voorbeelden van redenen

voor, die men nauwlyx kan navolgen , welke
zijn van een oude tezamen -ftel, van fJegi'M >

Cratescn Nejtotcs
3 zijnde fe*uwichtig ,

hart

en wreet , die met alle recht hoorden uitge-

boent te werden : vorders, den arbeit, waken,
klaar water drinken, bemorfthcit ,

lal hy leg-

gen dat u leer nootfakelijk, en niette ontvlie-

denzijn, Ookdatgy Tonder defelve 5 dieweg
onmogely k niet kon ten einde brengen. En
dat aldermoejeiijkft is

,
foo fal hy u een lange

tyd, om diereyze te volvoeren, voorfchry-

ven s vede dagen cn jaren, foo dat gy wel met
twintigen moogt opklimmen , daar gy als

moede en mat afgefiooftzijt , fegt gy noch dit

lang gehoopte geluk goeden dag. Daaren-

boven eift hy voor dcfe quade aanwijfinge

noch een groote fomme gelcs: wanthy wil

geen voorganger zyn, ren zy hy wat veel

krijgt. Dit dan fal o wnrlyk defen hoveerdi-

gen^enden Saturnlnijfchen man feggen, u

voorfteilende eenige oudeverfletene dooden

om die ra te volgen; u aanradende die laag

begravene redenen weder op te graven, als of

hy u noch een dienli deed 5 u gebiedende de

Soon van een Swaart-veger na te volgen , of

eenandervan ^trometus , de Letter-kundi-

ge : en dit gelchiet in vreede, fonder dat Phi -

lippus daar over komt, of^lexander dwingt,

wanneer die foort van woorden gangbaar zyn

gewedt: niet wetende welke nieuw zijn , de
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fiielheit> vl iedingcn van arbeid , en Teer korte

weg tot de Spraak-kon ft

.

Gy dan moet hem niet gelooven noch na

hem luifteren, op dat hy u aannemende ,
niet

elders van boven neder floot, of eer gy al dien

arbeid uitgeflaan hebt
, gy tot u grijfe ouder-

dom gekomen zijt. Maar, indien gy daar foo

begeerig toe zijt , en in ’t fleurtje van u leven

de Spraak-konft wilt omhelfen,foo laat defen

ouden Gryfaart varen , laat hem alleenig op-

klimmen, en foo yeel als'er van hem willen

bedrogen zijn,op dat zy na haar adem hygen-

de , eindelijk te rugge keeren.

Aan d^andere weg komende , zult gy ook

veele andere vinden , onder welke eenfecr

uitftekent geleert Man is, meteen fachte tred,

gebroken hals ,
Vrouwelijk geficht, lieffelijk

van flem , ruikende na falf, krabbende het

hooft met fijn nagels, hebbende weinig hair ,

die een weinig omgekruk, en hyacynt verwig

zijn, zijnde dien lekkeren SardanapalM , Cy -

mr&
,
oïyigdtb&n felfsgelijk ,

dienaardsgen

Treur-fpelige Dichter.

Dit verhaal ik daarom, dat gy hem door die

telkenen onderkent , en die Goddelijke laak

,

die Fenui en de Gratiën aangenaam is , u
geenfints onbewufl zy. Maar, waarom <èg ik,

dat? want (bo gy by een blinde komende, ver-

ftaat wat hy fpreekt, fultgy terflont wei mer-

ken, dat hy van ons volk niet is; die van de

aard-vruchten leven, maar een vreemde

fpook , die met dauw of Gode-fpijs gevoed

wercls Wanneer gy by die komt, en u felven
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aan hem over geeft, Tuk gy
terftonteentreffe'

IijkenaanfijnlijkSpraak-kunder zijn, en vol-

gens 'fijn eigen feggen ,
Koning m’c (preken

,

(onder eenige arbeid ,
werende de vier-fpan

der redenen te matigen. Als hy u fal aanne-

menjfaltgyeerkdie dingen leeren: ook lal

hy u aanfpreken/tlsbelagchelijk, dat ik voor

foo grooten Spraak-kunder, een menigte van

woorden gebruik : want hier door fou ik we

een Comediant fchijnen >
vertoonende een

groot Heer,die weinig daarna ineenBedelaar

verandert.

Hy fal u wel aanfpreken, u hairlokken ftre

*

lende 5 en met u lagchcnde, gelyk hy dien Co-

mediantachtigen Thohj Maltbace of Glyctra

gewoon is, welkers woorden hy navolgt.

Want het is een boerachtige mannehjkheidt

,

en geenfins tot de fachtigheit en ftrelenthcid

vaneen Spraak-kunder bequaam.

Hy fal van fich felfs feer modeft fpre-

ken : heeft Pythiu u, goede Jongeling,

hier gefonden, gelijk hy Ch&repbon toonde,

die wel eertyds na een goet man i ocht, die ge-

leert was f foo gy komt om de glorie ,
en

gehoorthebt, dat al onfe dingen verciert en

wonderlijk opgetoit zijn , fult gy terftont ver-

iban; tot wat voor een heilig man gygeko-

men zyt. Gy fult verwachten diergelijks niet

te hen , oPc een of V ander aan te nemen :

maar by al dien'ereen Thyus, Opus ot

phlaltes was, fou die faak u feer groot en won-

derlijk boven alle fchijnen. Want gny

fult bevinden , dat ik ook in ’c fpreken 3

boven
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boven alle andere uitmunten: s even als het

trompet de fluit, de Krekels de Byen , welke
gewoon zijn met reijen te fïngen.

Na dat gy dan Telfs wilt een Spraak-kunder

werden , en dat van niemant anders lichtelijk

kond leeren, foo betracht alleen
, gy die de eer

bey vert , ’t geen ik u fëg, en volgt dat alles na

,

neemt wel in acht wie wetten die ik u voor*

fchrijf. Komt haalidijk Tonder vertoef ; ver-

wonderen niet
,
foogy voorde Spraak-kon ft

dit eer ft niet geleért hebt
,

die andere vooraf

moeten doen
„ gy hebt Tulx met van nooden

3

doch komt maar met óngewaffehen voeten ,

volgens het Tpreek-woord daar in. Gy Tuit

daarom niet minder wefen 3 laat u die gemene
Spreuk niet Beuren, dat gy geen Letters kond
fchrijven : want een Spraak-kunder is heel yts

anders.

Vooreerftjfalik u feggen, wat reis- geit gy
van noden hebt, als gy van huis gaat , en wat
leeftocht, om ’t felvë binnen Teer konen tijd te

volbrengen. Dan foo Tal ik u onderwegen
dees en gene toonen

,
en vermanen : eerde

Son Tal ondergaan ,fultgy een Spraak-kunder

wefen
,
gelijk als ik. Befittende het eerfte

,

middelfte,en de laatfte, van welke zy Too veel

weten te roepen. Brengt.dan hier , dat het

grootfte is, de onwetenheic : daardelicht-

veerdigheit, ftoutheit , cn onbeTchaamtheid :

Iaat de fchaamachtigheid, tamheid , middel-
matigheit, en roode wangen t’huis : zyzijn

feer onnut , en tot dit werk Teer onbequaam.
Maar Teer groot gefchreeuw , ieelijk gefang f

en
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cn een tred als de mijne is > z]n hier fcer nocT-

dig en alleen genoeg.

De kleedingzy deftig en opgepronkt , van

Tarentijns werk gemaakt, daarnet lichaam

door kan geilen werden, U Leerfen moeten

op fijn sïttifeb wat Vrouwachtig gemaakt

zijn: mot Sicyonife voetfolenverciert, met:

witte banden. Gy moet veel navolgers heb-

ben,met een boek onder u arm: dit fa! u groo-

telijks helpen. Vorders op de weg gaande *

moetgyüenenhooren.
,

Nu (al ik ii wenen voorzeilen, weke, by

aldien gy die in ’z werk ftelt ,
falude Spraak-

kon ft kennen ,
en by u komen ,

geenhns u

fmadelijk bejegenende, als ofgy niet begon-

nen had ,
ofder felver geheimen alleen willen

doornen. Sy geeft feev vee! acht op de gedaan-

te en kleed ing, daarom moet gy u daar wat na

aanltellen Heb dan vijftien often hoogden

twintig uitgelefene woorden veerdig

op de tong, als
:
gelijk, want, wel, nademaal

,

derhalven , hoor hier, en diergelijke meer.

Mengt defclve als een fauce onder uwe rede-

nen,' fiet offe geen ander ofdiergelijkeneb-

ben. Laat u purper- rok fchoon en gloejende

zijn, alhoewel u Mantel van dikke en Hechte

vellenVzamen gelet is. Eindelijk, als gy foo

cenige oude verilecene, en van de weinig ge-

bruikte woorden by malkander geraapt hebt ,

brengt die dan te voorfchijn, by die gene, daar

gy mede verkeert. Zoo lal dat groote volk

u veel achten, en over u verwonderen. Want

dielcere, die het gemcene begrijp te boven
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gaat, meinenzy wonderijktezyn; fomtijds
moet gyeenige woorden verderen

, die heel
vreemt fenijnen. Noemt een Poeec een Veer-
(emaker, en diergelijke meer.

Alsgywatfiarbarifch fpreckt, foolaatde
onbefchaamtheit een middel zijn

, beroept u
dan maar op een Autheur,diedernietis, noch
ongeweeftis: dit gefegt hebbende, (uit gy
voor een wijs man geacht worden. Verheft
n ftemme foo hoog als gy kond > leed de oude
fenriftèri weinig, \ zy daper een beufelaar
Ijocrates, of Demofthenes Tonder gratie ge-
%veed zy, ofeenigen kouden Plat o. Maar lie-
ver die Oratien, die eenigen. tijd voor onfe tijd
gemaakt zijn

, foo hebt gy yts dat gy by nood
kond gebruiken. Wanneer daar een Oratie
gedaan wert, en u daar over gevraagt wert, (o
acht die weinig

, als oPer niet mannelijks in
%vas. Wilt niet al te bedacht fpreken, maar
fegtal uit wat u op de tonge komt: bekom-
mert u niet veel, welk gy eerft, tweede ofder-
de/preekt: maar feg alleen dat u eerft voor
komt, trekt maar Hechts het hemt over de rok*
het komt foo nauw niet.

Daarenboven haalt u in *t (preken, en
knoopt alles welaan malkander : weed niet
ihlfwijgende. Soo gy van een achterklap-
per of Hoereerder te vtfthtnen fpreekt ,
verhaalt dan van Indien en Ecbzunen,
wat daar al gefchiet. Laat overal Cynzgi-
*ut en Mrratbon zyn , die u doen en
laten moet wefen: laar ^fthos altyd varen,
als mede den ffellefponut te voet gaan ,
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Iaat de Son van de Perftaanfe pijlen befcha*»

duwt werden , Jferxes vluchten , Leonides

verwonderen
5 laten de letters van Orthrya-

«fe/ gelezen werden , SaUmis 3 *s£rthemifium

en VlateA, defe zijn veel en dik»

Laat over al die weinige woorden ge»
mengt, en als bloemtjes onder geflrook

Wèfden, houdfe nooit uit de mond ; al is

zake dat gy haar niet van doen hebt
,
want

fy
verderen , ai is \ datfe onnodig uitgefproken

werden. Somtyds moet gy eens fingen ; is ’z

zake dat gy niet fingen kunt, fult gy luiden

van oordeel prijfen , daarfe wel fingen kon»
nen. Spreekt dikwils dat , Hemel wat quaat,

flaatopukny, fpreektdikwyls in u (elven,

en waggelt met uw billen onder het gaan.

Schimpt op haar, wanneer fyu nietprij-

fen : wanneer fy opftaan
, en door fchaamte

willen weg gaan, gebied haar weder te fitten,

en houd u geafFronteert
; dan fal het volk over

verwonderen, wanneer gy verhaalt van de
T raj&anfe dingen , of wegen de bruiloft van
Deucalionm Pyrrha, want daar zijnder wei-
nig, die fulks verdaan; en die het al weten,

fullen uit goetwilligheit diifwygen
;
foo zy al

iets (eggen, fal het alleen uit nyd gefchiedcn
;

maar het volk fal over uwe gedaante , dem ,

tred , wandeling, fang en leerfen verwonde-
ren. Voordtrs, alsfy u befweet, en na uw
adem hygende zien , falriiemant anders be«

daan te (eggen,als dat gy een held in woorden
zyt; want de rafligheit geeft geen kleine be-

(cherminge.

Gy
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Gy Tuit van uwe vrienden toegejuigt wer-

den j Ty Tullen voor u de maaltijd betalen , de

hand geven , onder het prijfcn Tullen iy u de

iyd geven om u te bedenken , opdat gy ftofFe

naoogt vinden otn te fpreken. Maakt voor al

dat gy volk t'huys hebt , die uw na de mpnd
praten ; laat die in'c uitgaan agter u zynjn*., :

Als uw ymant tegen komt , die Tal verwon-

derings waardige dingen van uw verhalen , u

niet groote lot verheffen, en gy fult hen

zeer aanfienlyk Tehynen. Wat komt dien

P danhnfer by my in vergel ykinge. Och of

ik eens een kampvecht met een van de Ouden
had? endiergelykemeer. Derhalven 3 dat

het grootfte is, en toteenige achtinge Teer be-

quaam, heb ik een weinig befnoeit.

Relacht a!l«s wat 'ergeTeght werd; enfoo

ymant wel gefproken heeft , foo heeft hy het

vaheen ander, en niet van fijn eigen. Wan-
neer hy middelmatiglyk tegenftrevigwil zyn,

berifpt dan alles.

Daar en boven moet gy in de gehoor-plaat®

fen gaan , als al het volk in is : dat is wat tref-

felijks eenige vreemde lof, wTanneerfyalle

fwijgena op te halen. Yder heeft een walg

van veel woorden , ja fluiten haar ooren daar

voor toe. Ondertufichen moet gy met uw
hand gedurig fwaaijen; want dat is licht te

doen.^ Rijft maar eens over einde, 'often

hoogften tweemaal. Schimpt over al op, en

toont openbaarlijk dat het ü niet behaagt. Alle

defe bejegeningen Tullen pluimftrykende oo-

ren maken: in'c overige moet gyu trooften.

VoN
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Vordcrs alle leugen , achterklap, nyd en
haat, moecgy vaardig van u tonge af laten
rollen

j als ook meineedigheit, dele Tullen
uw binnen feer korten tijd Teer vermaart ma-
ken.

Dit moet al les publijkelijk gefchieden. On-
der den duim kan men ook al wat ongerijmts
doen: en is 't dat gy het niet doet, nochtans
kunt gy daar wei af roemen , als of gy he

£
gedaan had. Toont fomtijdseenige brieven
van Vrouwen aan u gefchreven : door defe
middel fullender veele tot de Spraak-konft ne-
derklimmen; hier door kunt gy in de Vrou-
wen-huifen vermaart en naamruchtig wer-
den. Vreeft dat niet, alhoewel gy van fom-
mige om ytsanders fchijnt bemint te werden,
en dat al gebaart zynde , al waar 'c gy ook
kaal. Laten oókfommigeby u zyn, die mee
ugemeenfehap hebben; een Haat is dikmaals
genoeg, wanneer der niemant andersis.

Hier uit komen veel nuttigheden tot de
Spraak-konft: de onbefebaamtheit cn de ftou*
tigheit werden daardoor vermeerdert. Gy fuk
bevinden hoe fpraakzaam de vrouwen zyn, en
weten de mannen fchimpwoorden toe te paf-

fen. Soo gy diergelyx ook doet
,

lult gy an-
dere verre te boven gaan. Weeft veerdig een
yder fijn befchcit te geven.

Alsgy dit , mijnSoon, wel gcleert hebt,
(want het is u feer licht te doen ) verzeker ik

u ,
dat gy binnen korten tyd de befie Spraak -

kunder fult konnen wefen , en onst’eenemaal
gelijk. Het gevolg mach ik u met leggen wat

ge-
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al goet gy daar uit fult verkrijgen. Gy wee*

datik van geringe Ouders atkomflig ben , en

niet gbheel vry gebooren, zynde boven Xo\n

en Thmuin in flavernye gebooren; mijn Moe-

der was een kleer-maakfler ergens op een

twee-weg ;
felfs fcheen ildeer fraayvan aart

te zijn. "in \ eerlt door fchraalheit van leef-

tocht ,
verkeerde ik by een aangename 3

doch

arme Minnaar : wanneer ik begon te Ten, dat

die weg feer kort was, kwam ik tothettop-

pum, doekreegik, ö minnelijke ^drtftea,

alles het geen ik u verhaalt heb, reisgelc,

ifoutheit,onbefchaamthcit,onbedachtfaam-

heit en onwetentheit. Vooreerft fcheen ik

niet feer aantrekkelijk , maar daar na wierd ik

de Sonen van Zupittr en Ltdagdyk.

Daar na had ik met een oud wyfgemeen-

fchap : eerfi fimuleerde ik het minnen ;
want

het was een wijf van tfèventig jaar,dienauw-

lyx een tam in de fmoel had, en diefe noch

had,waren meefl met goude draatjes aan mal-

kander gebonden: evenwel om haar gebrek-

lijkheid {fond ik die ftrijd uit, en die koude, na

het graf ruikende foentjes, maakten my feer

Toeten honger. \ Scheelde doe weinig ,
of ik

was erfgenaam van al haar goet geworden.

Maar die fchelmachtige flaaf brocht het uit,

dat ik vergifvoor haar gemaakt had.

Ondertuflchen heb ik niets gebrek , dulda-

nigbenik een Spraak-kunder geworden, ik

derfmy in alle Rechts-pleitinge ten toon ftel-

len, en ben nietonbefchaamt de Rechters aan

te fpreken 5 onderwijlen wert mijn deure met
groene
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groene palm bekroon:. Defc en diergelijke

aanldkfelen gebruik ik tegen de ongelukkige ;

met de vinger achter aarigewcfe n te werden

,

(eggende, dat is die perfoon , die een baas is ia

alleguiterycn, fchecnmy eengroote faak te

zijn. Obferveertdan defe wetten, foo fult gy
in alle Rechts- plaatfen , en by \ gemeen u

aangenaam maken : de Spraak-konfl fal met u

itrouwen j ’l is geen out wijf van de Come-
dianten, gelijk u Meefteren Wet- gever, maar

een feer fchoone Vrouw, de Spraak-konft

felfs, foo dat gy met de gevleugelde Wagen
Van PUto fult rijden; het betaamt u, meer

vanufelven re (preken, als hem van lupitcr.

Ik fal (wijl ik wat vreesachtig ben) u heden

uit de weg gaan , cn ophouden op het effen

'plat der Spraak-konfl te varen, onwetende

zijnde , hoe het u lieden met haar fa! aflopen.

Ik hou dan nu liever op ;
maar fonder flefs te

maken * zijn wy tot overwinnaars uitgeroe-

pen , en verwonderenswaardig: laarons die

alleen onthouden , dat gy lieden door u haaf-

;

ten , fnelder overwinnaars zijt geworden t

maar gy zijt op de makkeüjkfte weggegaan.

L U C I A N I Liefhebber

Der

Leugens ofte Ongelooyige.

'Defe tvj'ïft- reden handelt van de tooveryen3

II. Deel- (K)
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gefichten > en zielen der dooden
, ofdefel-

<ve ook ep ct'aarde wandelen , en fich yder

een vertoonen : doch Lucianus (fot mei
al die dingen.

Tychiades cn Phiioues.

Tychiades* ï\ Ondgy my welfeggenPki-
lodes, waarom fommige foo

tot het liegen genegen zijn ,fich daar ook me-
de vermaken , daarfenieteen enkel woord
ïpreken dat na waarheit riekt ?

Phiiocies. Daar zijn menigerlei aanlei-

dingen Tyihi&dzs, die de menfehen tot leuge-

ntn aanporren , voornamentlijk , wanneerfè

Hen, dat het eenig voordeel en profijt kan by-

brengen.

Tych. Dat komt tot de faak niet: ook
vraagde ik na die niet, welke liegen, wanneer
het haar gelegen komt. Want foodanige kan

men verlofgeven, ja zijn prijfens waardig, die

daar door den Vyandt bedrogen hebben , of

tot het gemeene welvaren , diergelijke kon ft

gebruikt heeft , wanneer de noot aan de man
ging ,

?
t welk Utyjjes gedaan heeft , om fijn

jfeiven , en fijn makkers te behouden. Maar
mijn meining, goede Heer , is alleenig te vra-

gen na die gene, welkefonder dwang liegen

,

en de leugen boven de waarheit achten , die

fich daar mede vermaken , en defelve fonder

de minfte nutiagheit bedrijven. Segt my dan

om wat reden fommige fuk doen

»

PhiIo
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Phii. Hebt gy dan elders eenige gevon-

den, welke de kift tos liegen ingeboren is.

Tych. Sulke zijnder al vry veel.

Phii. Wat fou haar anders nootfaken , als

!
alleen de enkele (otterny e ? want fy begeeren

i een leer quade faak in de plaats van een goede.

Tych, Dat is niet : want ik kander ti veelc

toonen, die anders Teer voorftchtig en wonder

geleert zijn : evenwel weet ik niet hoe zy foo

verduivelt konnen zijn , om andere daar door

te bedriegen , fo dat ik het niet kan verdragen,

daar zy in andere faken ,
feg ik , wel zijn , en

nochtans haar (elven en andere daar door ver-

leiden. Want die oude , welke u bekender

zijn als my,als /Vevodotus ^CtcfltAS en CitfdÏHS}

en meerandere ;
als HomtrM lelfs, alle naam-

ruchtige mannen ,
die hebben hare fchriften

met leugens geftoffeert en opgepronkt, om
niet alleen te bedriegen, van welke fy gehoorc

wierden, maar ook ons, die defelve van- handt

tot bant zijn overgelevert.Ik ben menigmaals

over hare Vecrfen fchaamroot geworden

,

wanneer zy de klievinge des hemels , de ban-

den van Frometheus , de rebellie der Reufen

,

en dcheele Tragedie der onderaardfe geeften

ophalen : hoe dat fieb Iupiter in een Stier, of

een Zwaan veranderde, hoe dat een Vrouw
in een Vogel ofeen Beer veranderde: vorders

dePegafos ,
Chinuros ,

Gorgoïias , Cycl@~

pes &c. die cnbefchofte vuile fabulen, die de

gemoederen der kinderen bederven , en voor

j
een bullebak of bitebouw fchnkken: hoewel

fitte inTiiukvan Dichten nogal-.ee verdragen

K i foudc
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foudezijn : maar heele Steden cnKoninkrij-
ben openbaarlijk te liegen , is dat niet heia<>-

chehjk? by voorbeelt , de Crstenfers fchamen
niet hefgraf vanlupiter te toonen : d’^fthe-
nïenfers leggen da3 Erichthonhu uit de aarde
gewaflehenis, en dat d'ecrlle menfehen in

^ttied

,

even als de moes- kruiden plegen te

groejen. Defe nochtans zijn vceifchaamach-
|lger als d;e van Thsken. welke feggen , dat’er

menfehen uit de geleide Serpents-tanden zijn

voortgekomen : wanneer ymant dienu voor
onwaar en belagchehjk houd , die ter degen
doorfichtigende, die van eenen of
Margut beyint te zjn : of dat ymant niet ge-
looft dar met vliegende vleugels
door de lucht gevlogen is: ofdateenen Pan>
nit rtddhn in Mar&thw tot hulp fotide ge-
komen zijn : of dat Orithya van de noorde-
wintfoudc vervoert zijn* defe (oude wel god-
loos en dwaas in haar oogen (chijnen : want
hy fulke waarheden niet gelooft* die foo baar-

blijkelykzyn: foo verre is de leugen dan in-

gewikkeld

Pkil. Maar die Poëten TyehUdes, en die

Steden was het noch te vergeven : want zy
vermengen het vermaak dat uit dele fabulen

rijft, onder hare Veerfen, ’t welk haarmeefte
werk is,om de toehoorders wat op te houden.
Maar de ^£thenienfers} en de Thehamrs^offo
daar noch eenige andere zijn,maken haar Va-
derlant, door diergelijke vercierfels feeraan-

llenhfk. Datby aidien ymant de fabulen eens

m G-tUkfnUnd:oeide j fou \ niet ki de weg
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pijn 5 dat hare verte!dcrs door honger foudco

j

vergaan , want daar geen vreemdeling is , die

de waarheir voor niet wii hooren. Maar ais

|

het uit foodanigen inlicht nier gefchiec, noch-

tans verheugen zy fich daarmede, en defe

moet men met. alle recht voor belagchehjk

houden.
Tych. Gy fegt de waarbeit : want ik koom

foo van dien vermaarden Excrates ;
alwaar ik ,

veeldeidei ongelooflijke fabulen gchoortbeb’-

j bende \ eerde vertcilinge uit was, van daar

ging : ik kan fiulke ongeloof! jke dingen niet

langer verdragen, want die Furie» (ofrafer-

nyen) wanneer ik die wanfehapene ,
en on-

natuurlijke dingen hoorde ,
joegenfemy daar

vandaan.

Pan. Eucrcttes is nochtans een aanfienlyk

mant foo grooten Philofooph van (eflig }a-

ren,mes een lange neerhangenden baart, fou

niet lichtelijk konnen verdragen, dat ymand

in fijn tegen woordigheit leugens fprak, ik laat

Haan ,
dat hyfe felfs foude ophalen.

Tych. Gy weet niet m'jn vriend ,
wat hy

al vertelde, en met wat vrymoedigheit hy ons

die verfekerde: hoe hy by fommigc dingen

zwoer, fijn kinderen daerby roepende: zoo

dat, wanneer ik hem aanfag,dagt dat hy raas-

kalde, en niet wel by fijn finnen was : fomtijes-

meinde ik , te voren met geweten tc hebben ,

dat hy een bedrieger was, en foo laage,ondcr

voorgeven van een Leeuwen hfiöd , den Aap

gefpeelt had: fulke ongerijmde dingen ver-»

telde hy*
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Pril, Welke zijn dat* (by deHaart-goden)
Tychiades ? ik ben begeerig te hooren , wat
voor guichelrye'n hy onder lbo een baart ge-
dragen heeft ?

TiXa. Ik was gewoon hem ondier andere
menden dikwyls te befoeken

, wanneer fk

iedige tijd had. Dewijl het dan heden van no-
den was, fprak ik mijn vrient Leontichus

, uit

de jongen verftaan hebbende, dat hy van den
.beneem vroeg hem wilde begroeten, wast hy
vry wat hekdijk was :fooquam ik dan hy bei-

de,met weten de dat h y fiek was. Onderwij -

kn vond ik daar Lsontich'M niet (want hy een
weinig te voorerr uitgegaan was) maar eenige
andere perfoonen, onder welken den Veripa -

$etkm Cieodemtis- was , Dimmachw den Stol -

met /o;*, kent gy hem f die thein ik, welke
wit de Vfótonife leere * een groots verwonde-
ïinge voor fich verwacht3om dat hy meint die
Autheur alleen verftaan te hebben, en fijn

Örakiilen andere kan vertellen* Ziet gy mi
wel wat mannen ik u noem , die alle geleert-

heit en deugden doorkropen hebben , die het

hooft zijn van yder Sede
, welke men voor-

waar in groote eere moet houden , en fecr

aanfienhjkzijn. Degenees-meefter ^4ntigo -

nm was daar ook gchaalt , mifïchien om de
fiekte tegenefèn. "Eucrates fcheen wat beter
te zijn : het was een gemeene quaal met hem,
die hy gewoon was : want de fucht ging hem
weder inde becnei fictcn, JSucraus gebood
dat ik by hem oph:t bed foude gaan fitten,

doe hy my fag, fprak hy feer fiaauw,alhoewel
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ik hem ie vooren, dóe ik eerii: ingelaten wier-

de, wel hard hadüooren roepen en bulderen.

I

Ik verforgde evenwel ,
dat ik fijn voeten niet

aan en raakte,wanneer ik my met die gemene

complementen geluivert haddeycuuik van fijn

I

fiekte niet geweten hadde : en tcrltont geko-

men was,fóo ras ik van firn (lekte hoorde \ fat

ik by hem. Onderwijlen fpraken zy van de

ïiekte, dewijl ik daarguam: elk bracht fijn

1! Medicijnen voor den dag. Derhalven fegt

Cleodemm

%

(oo ymant rhe‘t fijn linkerhand de

tant van een Wcfeltjen van de aarde opraapt

,

die foo gedoot is , als ik te vooren gefegt heb ,

en die in een Leeuwen huid bint* die onlangs

afgeftroopt is, endefelve om fijn beenen legt,

fial de pijne terftont doen verdwijnen. Niet in

een Leeuwen huid 3 fegt Dlnowiacbm y
\ooYfo

veelalsikgehoortheb, maar in de huid van

een Hert, dat een wijfjen is,en noch met geen

Mannetje gefpeelt heeft: dan is die faakge-

loofi ijker 3 want fy zy n in’t loopen (eer fnel

,

en wonderlijk goet tot genefinge der voeten ,

de Leeuw is wei fierk , met fijn fineer, de

rechterpoot, en de rechter hairen die uit de

baart komen, hebben groote kracht, wanneer

ymandtdefelvc met fijn eigen veers weet te

gebruiken : maar geenfins voorde voeten. Ik

bcnfelfs, feide Cleodemm in dat gevoelen wei

eertijds geweeft , wyl defelve feer fnel loopen

konnén, Maar onlangs heb ik een man van

Zy blèrt gefproken, die fuberegen my leerde >

toonènde dat de Leeuwen beter ter been wa-

ren als de Hinden : want fy konnen dk n-iét

IC 4- ^
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in c loopcn achterhalen. Die daar by waren
preien het

, alspfdien Lybier welgefegchad»
Meim gy heden, feiiieik daar op, dat die

liektendoorrooveryen geliiit werden? ofdat
die ujrerlijke omhanginge yts te wege fal

brengen, daar hei qaaat innerlyk fit? fy lagten
orn mijne reden

, en achten my openbaarlijk
vooreen dwaas, om dat ik fuike openbare
faken niet en wift , welke van niemandt der
geleerde tegen gefproken wierde. Maar defen
Aiedkus JZniïgmw fcheen fich in mijne vra-
ge te vermaken. Ik mein dat hy al lang ver-
luimr was. Wanneer hy aan Eucrttts eenige
dienh foude doen na de kond,gebood hy hem
van wijn te onthouden , en lich alleen met
Moes» kruiden belijden, en fijn kragcen
wat bedwingen foude. Cleodemm lachte ia
hjn fel ven : wat fegrgy TychUder

,
fcidchy ?

fchijat het u wel ongelooflijk , dat uit fuike
faken genees-middelen voor de fieken kón-
nen verlchaft werden? het fchijnt my foo toe *

feide ik : foo ik niet al te fnotterig ora de neus
benoom te gelooven, dat die uirerlijke dingen
tot de innerlijke (lillen helpen

> gy lieden

fpreekt ook van door woordekens en toove-
ryen te konnen werken ; en wanneer die om
de beleedigde deden gehangen werden , dat

zy de gefontheic wederom konnen aanbren-
gen. Dit is een (aak die noic gefchiedenfa!

;

>al

naaide vmant vijlen twintig Wdeltjes ineen
JVemelfs Leeuwenhuid. Ik heb menigmaal?
een Leeuw,diein hjn heeie huid flak , kreu-
pel Hen gaan. Gyzijtte grooten weet-nier,

fade
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telde Dinomgch'M
t gy hebt nok acht gegeven»

op watwijfe die dingen tegen de dekten ge -

bruikt wierden : gy zi)t m de alJerbekem-

baarfte dingen alderonbekentft,voornament-

lijk , om de koorrfèn tc verdrijven , die foo nu
en dan wederkomen $ anderdeels ook om de

Serpenten te temmen, pelt builen te genefen ,

en andere dingen meer , welke de oude wy~
ven weten : foo dit rmall.es gefebier, waarom
'bonnen cfcfe en diergelijke dingen ook nier

gefchicden? ik feide ,
Dinomxche

, gy haalt

een vee te faken óp, 'en flaat (Volgens het

fpreekwoort) de eene fpyker met de ander.

Daarom foo gy met geen natuurlijke redenen

ij

kond bewijfen,dat eenigekoors ofgezwel uit
1 de lieden, docreenige wo >rden, ofbinnqn
7
s mondsprafingen verdreven konrrn wer-

den , foo feg ik chr alles maar oude wijfs fabu-

ien zijn. Het fchijnt, feide Dinomatbus ,
de-

vvijlgy fuixfegt , dat gy ook gelooft, dac’ee

I
geen Goden fotiden zijn : want gy zijc van gc~

ij' voelen , dat de frékten niet konnen verdreven

!! werden
,

door het noemen van heilige na-

men. Gelieft fuly , lieve Man , niet te feggen ,

feide ik : want ai is *t dader Goden zijn , zoo
konnen daarom defe dingen ydel zijn. Ik eer

de Goden , en geloof hare genefingen , en de

hulp die de fiêken daar door toegebracht wer-

den, die alle door genees-middelen, en de

kond gehandeld wtrden. JEfcnlapm fel Fs ,

met al fijn navolgers ,
hebben op die voet ge-

1

lukkige curen gedaan , maar zy gebruikten

ij geen Leeuwen, noch Weefeltjes. -Laat hem
K 5 varen p
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varen , feide Ion . Maar ik fal u lieden wat
wonderlyx verhalen: ik was noch een Jon-
geling, van omtrent veertien jaren , wanneer
feker perfoon by mijn Vader cjuam , hem
boodfchappende, dat Mida , fijn Wyngaart-
fnoeyer

, dat anders een wakker fierk kaerel

was, op de volle markt van een (lang gebeten
lei, zijn ie aireedehet vuur in’cbeen. Want,
wanneer hy de Wyngaart opbont , beet hem
het beef! in de roon van fijn voet. Doe liep hy
weer in fijn hol te fchuil. Defen mi die huilde,

wegen de groote pijn. Terwijl dit gebood-
schapt wierde , fiigen wy dat Mida met een
draag-fioei tehuis gebracht wierde van fijn

naede-flaven,zijnde t'eenemaal opgezwollen,
Wanten bFaauw, van boven uitgeteert, nau-
ïyx langer «Jeq.adem halende. Als myn Vader
In-er moejd.yk over was , feide ymand van de
vrienden die daar by Ronden : weeR goets
mocts.Ik fiil hier een Chaldeert man, die men
JB^bylonierJ noemt, terfiiont brengen , die de
man genefen fai , en om niet lang tefpreken

,

ÖCfs.daar kom t den Babylonier,\yelkeMidam
genas $ defen verdreefdoor eenige tooveryen
derfenyn ui?; het iyfibindende aan de voet een
feentjen van een VryRer , welke, die uit de
eolurnne gehouwen had. Maar dit was toe nog
toe middelmatig. Doe nam Mid& fijn bed-
deken op, daar hy op gelegen had, en vertrok
m het Tand. Verders heeft defen Babylonier

meer andere Goddelyke dingen gedaan. Ais
^y’s oehte as vroeg na het Land vertrokken
v;as $ en feyen heiligenamen uit een out boek
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gefprokenM, wyedehy de plaats met toon-

fén en fwaVel ,
gaande drymaals in k rond >

yerfamelde hy al de Slangen 1 die omtrent die

plaatfen wafen, tegen haar wil en dank. Daar

quamen menichten van adderbi foorten >
ge-

lyk offc door de tooverien by malkander ge-

trokken wierden ,
van Adders, Vipers, Dra-

ken, Water-Oangen&c. Daar bleef alleenig

een Draak ,
dreeen jaar out was ,

achter, mifr

I fchien niet \Yel konnende voortkruipen , wijl

! hy vervelde, defe alben .en gehoorfaamde

j

met. Doe feide de Toovenaar , fy zyn hier

i allemaal niet ;
tèrwyl koos hy de jongde van

de Serpenten ,
en fond die afseen bode na de

Draak tot: doe quam die ook een weinig daar

rn.Ah dêfë nu daarallejvergadert waren,fete
; defen Bnbyhnur tegen-haar. Tertiont wier*

J

den zy alle door fijn blafen aangehitft ,
tot

verwondéringe van ons : ik feide doe , fegt

my Jon, dit Serpent, die bode geweeft is y

;

heeft die de Draak by de hand geleid ? of gaf

;

hy hefneenleun~ftok ? gy fpotmetmy, ant-

woorde CleodemM :ikfelfs, pteeg diergelyks

niette gelooven,gelyk als gy,( wantik mein-

de datbrgeen redenen my lub konden doen

gel00ven) maar ais ik dien vreemden B&r-

WeerftVag vliegen, (hy was een ,
feit men

uitdeNoordie quartieren) begon ik het aan

te nemen yikwierde overreden, alhoewel ik

lange tegenftrevig geweeft ben: wat kon ik

doe meer feggen, disrik hemvoormijn oo-

gen in dc locht fag vliegen , endat fomtipis

,

ook ging hy op het water , en midden d oor
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het vuur, en dat lankzamely k ? hebt gy , feide
ik, een Noorman in de lucht hen vliegen

, en
op het water wandelen, fonder twijffel, feide
liy , hy had een byfonderc foort van leerlen
aan ,diefe in.dat Land gebruikten,' wat hoef
:k die heden omflag te verhalen, van T

i geen
by al deed; hoe hy liefde tufïchen ytnand ver-
we-ktc, ae Nacht-geefien.riep

, de uifgemcr-
gcide aooden weder in het levenjbracht

, hoe
byHstau in ’t openbaar vertoonde , en de
maan van den hemel riep.

Ik moet o lieden vertellen, wat ik van hem
m GUwia

, de Soon van ^tUxU gefien heb-
be. Als de(en GJaucm onlangs lijn Vaders
patrimonie amgétzti hadde was hy verheft
np Chry/ts-

9 de Doch eer van D&mtnetm ; cn
hy gebruikte my als fijn meefler , föo hem dit
vryen van de fiudien niet .had afgetrokken ,
fbii hy de gantfciie leereder Peripatetici yei>
fiaan hebben : want achrien jaren out zynde

,

liaahyde ^Znalytk* al ten einde gebradu :

zndQpbyfca Was byna vol voert. Overwon-
nen zynde door liefde, maakt-hy my de heele
(aak bekent. Doe bracht ik

, die fijn Mcerter
was> volgens rede! 2/kheit

, die Noortfentoo*
venaar by hem . Ik gafhem een goede fornme
gelts in handen, en daar by noch war, om de
offerhanden re bereiden, fo hy maken koude,
ththy Chryfis tot fijn devotie moch te krij-
gen. Doe obferveerde hv de wallende maan,
(want dan werden die offerhanden meeft ge-
daan j maakte hy een kuil in een opene plaats
?an he: huis , onder den blaauweo hcixie!>ori-

trenc
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trent middernacht , en bragt yfnaxicUt de

Vader van Glaucm te voorfchijn, welke , al

feven maanden had doot geweeft, Den ouden
man was quaadt overdek Heven : evenwel
flond hy het een iaatjfen toe haar te minnen.
Daar na vertoonde hy Hecait , hebbende by
fich den helhont CerherAs: op A laatfte brag?

hy de maan van den hemels het was een won-
der te Hen, dat het een het ander foo vertoon-

de. VooreerH had hy de gedaante van een
Vrouw, daar na vaneen Koe, die feer fchoon

was, daar na in een jong Hondéken. Alsdcfen

Tovenaar dan een Cupido van klei gemaakt
hadde , feide hy, gaat henen , en brengt daen
tot Chryps. Doe vloog dat flijk terhont weg:
en een weinig daar na quam . zy , kloppende
aan de deure : in huis komende 1

, vloog fy

CrUiiciam om den hals, wonderiyk verheft op
hem zijnde , en was mei haar befig tot de tijd

des Hanen gekraai. Doe vloog de Maan na
boven toe , en Hecatt fonk met al de andere

geeften in de aarde & en Chryfis Heten wy
Aoehtens vroeg in defchemer-tijdgaan. Soo

gy dit geflen had Tycbiades, gy foud aan

A voordeel , dat uit defc Veerfen komt
, niet

meer twijffelen, Gy legt wel, feide ik : ik fou

het gelooft hebben , wanneer ik fulx gefien

had: nu moet men my fulks ten behen hou-
den, wanneer ik die laken lbo diep niet kan
inden, als gy lieden : vorders die Crhyfit, daar

gy af fegt, ken ik, Ais een Hoer, een ligt

i

-Vrouw-menfch , ik weet niet waar toe u defe

bode van klei gediem heeft, met defcji JSloort-

K 7 fen
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fen Tovenaar en de Maan: dit Vrouw*men«s
kaniich heel wel na de Toyerye voegen , en

heeft yts dat de Spoken tegendeelig is. Want
wanneer fy de klank van koper afy (er hooren,

vlieden zy weg
,
(want dat fegt gy lieden te

vooren) maar als fy zilver hooren klinken

,

loopen zy daarna toe. fk verwonder my ook

over den Tovenaar, dat, daar hy fhlke ryke

Vrouwen tot het minnen kan aanhitfén, en

van haar heele duifent guldens krijgen , hy

nochtans, om foo kleinen gewin , GlauctX
,

fi/n liefde laat boeten. Gy zyt belageheiyk,

feide Ion , dat gy niets en gelooft. Ik foude

ugeern willen vragen, wat u gevoelen is> van

die gene, die dc feefetene helpen , die foopen-

.baarlyfedoorbeitfelmgen vanVeerfen dé Spo-

ken verdryven. Ik behoef hier niet van fe

fpreken, maar 't is yder een bekent , wat voor
een dienSyrm uit Palkftina is, zijnde Werk-
baasvan al defè konlfén,wat ai menfchen laat

hy nietvoor de Maan nedervallen , haar oo-

gen t'onder fte boven dra/en , en haren mond
met fchuim vervullen

,
drehy nochtans op-

helpt,en gefont van hem laat gaan,winnende
daar een onwaardeerlyken (char mede. Als

hy by de (reken haat, en vraagtdoor wat deel

des lichaams defelve zyn ingegaan , fo zvvygt

de fieke felïs : maar de quade geeft antwoort,

ofink Griecx, óf in eenige andere vreemde
taal ,iwaar van daan hyis, op wat manieren

,

en hoe hy daar in gekomen is. Dan bezweert

hy hem, niet fonderdreigementen, eindelijk

wert hy uitgedreven. Ik hebbe daar felfs een

duivel
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duivel hen uitvliegen , die feer zwart en be-

rookt was: dat wasfooeengrootefaak niet,

feide ik tegen Ion
,
aan wie felfs de denk- beel-

den der faken vertoont werden, welke Plalo,

de patroon van u l ieder familie 5eerfl heeft aan

der» dag gebracht, hoe foudeawy domme
ongehet fende menfen, foo een dunne en ful>-

tylefloffekonnen hen» ja , (eide Encrates?

heeft Ion alleen fulx konnen hen , hebben

andere die nacht of dag-geefien niet ont-

moet? ik hebniet eens,maar wel duifentmaal

diogefichten gehen : vooreerft wierd ik voor

defelve vervaart: maar wijl ik nu het felve ge-

woon ben , is-my dat niet nieuw noch ver-

fchnkkelyk, voornamendijknu, nadatrny

dien Arabier een ring gegeven heeft , die

van eenig yzer kruis gemaakt is, en feke-r

Veersgeleertheefrjdatvol namen is: ten zy

i gy my ook niet mocht gelooven ,
Tjchiades.

Hoe kon hetgefchieden , feide ik, dat ik En-
j° trates niet foude gelooven ,

zyndedeSoon
van Dinonr ecn geleert Man ,

welke dhuis,

I alles war hem goet dunkt, feer vry met auchor

|

riteic verhaalt? wat het ftok-beelt aangaat, dat

alle nachten, feide Eucrates, in ons huis , aan

dekinders, jonge en oude hch vertoont , dat

!
fult gy niet alleen van my booten , maar van

ons allen. Wat hok- beek, feide ik ? hebt gy
niet gehen, antwoorde hy , als gy in quaarnt?,

feker uitgehouwen bcelt in k voorhuis, fefer

kondig van JDmetrlm gemaakt, meint gy da

t

beelr, feide i k ,/ dat hch foo neigt om te wer-

pen, (lende na de gene
ê
diegeworpen foude

werde%
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werJenJHuigende het cene been, die fïch met
de werp fchijnt op ce rechten? neenyantwoor-
de hy , die Werper is een werk van Myrin,
Vis ook die niet, welke daar naaft Haat, die
het hooft heeft met reenen gebonden , dar
£eer fchoonebeeld : dar is een werk van Pft-

lydetM : maar ik mein die , welke haan aan
de rechterhand van k uitgaan ,flaac die over,
onder welke die Tyran vermoorders flaair,

2ynde werkftukken vau Crhiitt, Hebt gy niet

een , daar het water invloeit, gefienmet een
üi:flekendebuik,kaa!, halfbloot^zijnde eenr-
ge hairen uit de baard getrokken , mee opge-
zwollen aderen, het (chijnt. Pelichm

} Overife
"der Córintbers wel re wefen. Lieve lupiter
feide ik , ik hebbe een gefien aan de rechter-

hand van SxturtiMy die eenige teenen en ver-

droogde kroonen had
j en op de bor$ eenige

'Vergiildébladeh. Die heb ik vergulr, feide

'JÈécratit,a\$ hymy binnen dry dagen vaneen
werderffelyke koors genefen had. Was dten
goeden Ptlïchtö ook een Medicyn , vraagde
ik? ja, maar lacht niet , reide Eucntes: ofhy
foude « binnen korten aan boort komen. Ik
weet de krachten van dat ftok-beelc, wat het
vermach. Want, meirn gy, dat het felvè geen
hoort fen ymnntfoude konnen op den hals ja-

gen, daar het defelvc kan verdryvenf dit beeld

as my Teer gun ftig en vreedfaam. Wat hebben
dan u huis-genooten meer geficn, dxit het fel-

ve aanrechte? als de nacht eerft aankomt, feit

hy, klimt het van fijn blok afdaar het op Haat,

en gaat het heek huis roatom: danloopt hy

dikwyls
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dt.:\vylscen yder tegen, al fingen.de : niemanc

neef: het oit beledigt, nogtans moet men weg

gaan: het gaat nochtans ionder eemg quaad

f- doen. de aanfienders voorby ,
het waU fich

dikwyls ,en fpeelt de gantfche nacht daar m

,

»t welk men uit het geruis des waters aan hoo-

ren. Sietdin, feide ik, dat dit ftok-beelt Pek-

chm miiTchien niet fel ver zy >
maat liever Ta-

lm den Craenfer, die meafegt dat by Minw_

ee weeft zy : want hv was een koper-bewaar-

der van C^idien: welke ,
foo die niet van ko-

per, maar van hout gemaakt was, fou het eer-

der een werk van D&dalus %
en niet van Dt-

w*#W#.rfchijnen: want het feive, volgens uW

f^c»en, gaat ook van fijn blok ar. Sicc wel toe

»

feiS hy,Tychudes, dat u defe fchimp-woor-

den niet berouwen. Ik weet wat dte overge-

komen is , die de halve brafpenmngen nani 3

die wy hem op de nieuwe Maan opgeoftec

hadden. Dat behoorde feer wreed, feide ton*

uit te vallen: want hy was een ^lerk-roover.

Wel Eucrates ,
hoe heeft hy dan defelve ge-

wroken? ik ben begeerigtehooren, alhoewel

TycbUiet daar weinig geloof aan geven iah

Daar leiden, feide hy, veele halve brafpenom-

gedaan fijn voeten geworpen, met eenige an-

dere foorteringe van penningen ,
die aan fijn

dye-beenen met wafch valt gehecht waren a

ook eenige fïlveré platen /t welk de wenfenen

van een yder waren, of de loon van hare ge-

nefingert, wanneerymant van een koors ver-

lof! was. Maar wy hadden een feer fchetm-

achtigen fn,f uit Lybisn , welke ftal-mceftér
a

was»
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was. Dele ftooi bynachte al dit geit en fij.
¥er» wanneer het bede van fijn blok afgegaan
was, en liep daar mede henen. Het beeld
wederkomende, merkte, dat het béftolen
was. Sieteertihoehv fich aan hem getvro-
ken

?
etrdefen Lybifthe» dief ontdekt heeft.

")’ zadelde leer ellendelyk de hecle nacht
door het voorhuis, met kormende daar uitkó-
lnen

> dolende even- als of.hy in eendooMtof
wasgeweeii^s ochtens vroeg bevond men
dat gene by hem

, dat hygeftolenhad : doe
\vjerdhy by de kop gevat, en niet weinig ge-
geelJdt, en een korten tyd daar na is hy feer
jammerlyk omgekomen. Hy wierdallenach-
teni foo gegeeffeJt , dat men 's anderen daagsm blaatïwe flrepen kon fien. Gaatgynu ook
henenm PtlUhm gy Tychiaiu, om hem te
oelagchen

, eniioud my als een rafende mak-
ker yan Minde, Maar lieve Eutrates, feide ik,
foo lange koper fal koper zyn , en Dcmetrins
den 'S&lopecenfer een maker fal zyn, welke
geen Goden

, maar Menfchen gewoon is te
Vormen, falik het ftok-beelt van Pelicbasnoii
vreefen ; want als hy leefde, en mygedreigt
had,fouik hem niet wonder feerge/chroomt
hebben. Hierop fprak den Mtdicijn Antigp-
ms

> ik hehbe , lieve Eucrates
, het beeld van.

Hippocrates vm koper, degroote byna van
een elle

, welk alleenig
, wanneer de kaarfe

uitgeblafen is , rontom het huis gaat
,

geruis
makende, keerende de Medikament bullen
om, mengende de genees- middelen

, en dra-
jendede deuren open,Voorrïarnendyk, wan^
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n-er wy de offerhanden verfuimt hebben, die

wv hem 's jaarlyx heiligen, ’t Is derhmvert

behoorlijk, leide ik,dat men ook den Medicyü

fjippoemtes offère : hy houd fich qualy ,

wanneer men op fijn rechte tijtde maal»,den

en offerhanden niet en doet. Het behooi d_

wel genomen te werden , foo ytïwnt terec-

ren van hemeens wyed ,
of honig-water

forengt, of hét hooft gekroont heeft. Hoort

dan, feide Eucraiss, ik kan dat oor met getut-

een beveiligen 3

p
c geen ik voor vyf jaren ge-

dién heb. Het was omtrent de Wij.n-maant:

ik, op het Land zijnde, fond omtrent de mid-

dag myn arbeiders in myn Wijngaart, en felfs

gingik wat in het bofch ,
zijnde in diepe ge-

dachten. Zoo ras ik tnhetbofch gekomen

was, hoorde ik het geblafvan honden, en

meinde dat het myn Soon Mntifmvad , die

volgens gewoonte ,
dtkwyls met de Honden

opde jacht was, maar de fake was heelanderS

p-leoeit. Want, een weinig daar na geichiede

ten “aardbeving?, Waar uit een dohderent

oeluid veroorfaakt wierdcjikfieeen verichnk-

keliik Vrouws-perfoon aankomen , fórtom*

trenteen halve itadie lang. In de hnkerhant

had zy een fakkel, maar in de rechter een

zwaert, van omtrent twintig ellen lang. v ati

onderen had zy Serpentachtige voeten, maat

van boven geleek zy een Gorgona ,
want zy

was fchrikkelijk om aan te fiert in plaats van

hairen.had fy Draken op het hooft, iommige

flingerden om den hals , en andere om de

fchouders. Siet,fegthy, vrienden, hoew-
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schrikt dat ik onder het vcrteilcn ben : Eucra»
tes d-c legger de

3 toonde al de oprijfende hai-
ren van bjn arm

, \ welk alleen door vreefe
quam. ^/c^ d.ïnj Dinomachw en Cleodemm
^

™

et de mond w,
id open, die groote

Coiofe by fiehdelven aanbiddende, fooeen
Vrouw vaneen halve.ftadie lang

, fchijncndewl een reusachtigen Mormolycium. Ik on-
dertüflchcn dacht by myn fel ven , hoedun ig
etie waren , wel ke met de Jongelingen op demam van wijsheid verkeeren

, en daar men
gemeenlijk Cich over verwondert: daar zy al-
leen met haar gryhgheit en baart van de jonge
üinderen verfcheelen, ja zijn ook genegender
om leugenen te gelooven, alsddclve.. Der-
mlven feide piymtchHs , fegrmy Eucratu ,
dele Honden

, welke Godinnen waren
, wat

grootte hadden defelve waren grooter als
de /«a/^w/f Oliphanteii

j ook fvvart van ko-
ieur, en borftelachtig, met vuile bemorfte
%voIle omhangen. Als ik dat fig, Hond ik fti»,

den zegelring
, die den Arabier my gegeven

had, met fijn merk binnen myn band keeren-
de, Ffecate dan flaandemetde Drake voeten

. de aarde 3 maakte een leer wljdgipends
küijj 'c welk beter na een hel geleek ,
Sis na wat anders : kort daar na fprong
zy in defelve. Ik ondertuflchen vol moed

5 cens in het hoi
5 my aan

de naaibflaandc boom va/l houdende ,
op dat ik geen drajinge in \ hooft kry-
gende

, daar niet io mocht komen te
zwijmelen : doe kon ik alles flen. hoe

het
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het in de helle toeging , het PyyiphUgeihm -

tife Meir , de heihont Cerberus , met de Graf-

góden
,

ja ik konde ook verfcheidene van die

daar waren. Ik fach myn Vader leer klaarlyk,

met dVigenfte kleeren aan daar wy hem me-
de begraven hadden. Wel Eucrates, was

deden de zielen , lade Ion? Wat fouden zy

anders doen , antwoorde hy
,

dan dat zy

met heele Legers en Famdien mcthareviien-

den by malkander verkeeren , fittende op de

velden, daar den ^fphodelus waft ? Laten

de JEpicurai nu vry dien heiligen Piato tegen-

fpreken, feidc Zom
,
en fijneredenen wegen

de ziel Socht gy ook Socrxtes en dien PUis
onder de GraLgoden? Ik heb Socratos

f

l

dunkt my, fcidehy, wel geilen , doch ik

twijffelehalf, om dat hy kaal en dikbuikig

was. PUtu heb ik niet gekent : want ik

hoef de waarheid by mijn vrienden niet te

fparen. Soo ras ik alles doorfien had
,
ging

defpleet weder toe: onderwijlen foehren my
eenige Slaven , onder welke defen Pyrrhias

was , welke quamen eer defpleet fig t'eene-

maal toegefloten had, Segt my, Pyrrbia, is

het de waarheir niet ? in alle manieren , ant-

woorde Pyrrhias : ik hoorde ook het geblaf

door defpleet ; en \ licht van de fakkel glin-

flerde my aan. Ik kon my van lagchen niet

houden wegen de getuige van het vuur en het

!

geblaf. Dat is geen nieuws, feide Ckodmm $

andere hebben *t ook gefien.

Niet lange geleden doe ik fiek was,
fag ik diergelyks. Defen ^nugonm pafte my

ö? *
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op,’t wasdefevende dag, dat ik, hemel ! Zoo

een -heftige koors had, vol brand en hitte. Zy
verlieten my alle , en de deur toefluitende ,

gingen zy buiten. Want fulx had gy geb o-

den SinUgMZy om, of ik eenigfinstotflapen

kon geraken. Doe ftond een Jongeling by

my als ik waakte, fchoon van gedaante, met

witte kleercn verciert. Als defelve my ópge-

waakt had, bracht hy my door een fpleet in de

hei, aldaar kende ik Tamalns, Tityus en S'fy-

fbus. Watfou ik u lieden al veel van de reft

vertellen? na dat ik by den Richterftoel geko-

men was
,
(want aldaar waren ^Eacusi

Ch&-

roti, Parca> en de Erinnyes) fag ik ymand als

een Koning verciert , ik geloofdat het Plut&

geweeft is , hy fchreefdenaamen op, van die

geftorven waren. Defen Jongeling bragtmy

ook by hem. Doe wierd Phio toornig op die

gene, welke my daar bracht,(ïjn webbe is nog

nietafgefponnen, feidehy, gaat weder heen,

brengt hier Demylusde Smit : die leeft langer

als hjn tijd is. Ik wasbly dat ik weder quam

,

zijnde van de koors verloft: ikfeide doe yder

een dat Demylus foude fterven , hy woonde
in de buurt, en foo ras dit gebood fchapt was

)

begon hy hek te werden. Weinig daar na

hoorden wy het gehuil van die gene , welke

over hem rouwe drogen. Wat wonder is dat?

feide sintigonus> ik ken ymant, welke, nadat

hy twintig dagen had begraven geweeft , we-

der in het leven quam , want ik heb de man

,

eer hy ftierf, en na dat hy was opgeftaan, dik-

maalsgencfen. Hoe fou het lichaam, feide ik,
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in twintig dagen tijds niet uitgeteert, en van

honger bedorven zijn gewedt,ten fy gy eenea

Bpimtnidei genefen had ? als wy dit (eiden

,

qnamen de Soons van EnerAm by ons bin-

nen 5 komende van het worttelperk. cTEene

was al uit fijn kintfe jaren, maar d’ander om-
trent vijfden jaren :zy groeten ons, en gingen

by de Vader op herbed heten, doe wierde my
een zetel gebracht , en wierde Euerates als

door hetiïen van fijn Soonen gemaam;wylik
dele nu hier by my mach hebben, feide hy, te

gelijk leidehy de hand op haar , kan ik u de

waarheit verhalen.
?tlseen yder bekent, hoe

ik mijn Vrouw zaliger haarMoeder lief gehad

heb,want door defe faktn heb ik getoont5wae
ik omtrent haar gedaan hebbe , niet alleen in

haar leven , maar na dat zy geftorven was

,

fmeetikal haarcieraat en klederen , daar zy

haar mede plegen te vermakendn het vuur.De
Zevendedag na haar doot, leide ik op het felve

bed, om die rouwe wat te verdwijnen , die ik

over haar hadde. Ik las by mijn felven Platoot
boekje , \ welk van de ziel verhandelt. De*
wenkte ondertufïchen, komt felfs binnen , en
fit nevens my, gelijk als defen Euerates , wy~
Pende op lijn jongde Soontjen. Defen begon
terftont kinderlyk te vreefen , en was al lange

door defe verteliinge in fijn aanligt bleek

geweefUk, feide Euiraut^ haarom heffende,

begon al hikkende te fchreijcn. Sy wilde niet

lijden datikfchreide, maar befchuldigdemy 3

dat ik haar i?t alle andere dingen wel had gc-

hoorfaam gemaft % maar dat ik eenvan haat
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goude muilen niet verbrand had ,
en dat’er

noch yts overig was, 'igene onder de kas

gevallen lei : want , om dat wy van d’ander

niet en vonden ,
fmeeten wy d’cene maar iii

* vuur. Dewyl wy nochwoord-gemeen wa-
ren ,

begon myn 1'chelmachtigcn Ronr, daar

ik veel van hiel, te blaffen 5 op welk geluid

2.y verdween# Wilt gy dit ook nietgelcoven

TychiadeSy dewijl dit foo gemeen is , en dage-

lijks aangemerkt werd ? By Jupiter
, feide ik,

fy zijn waardig dat haar billen, gelijk men de

Kindcrs doet, met geen goude muil geflagen

werden , fooder ymand is die fulx niet en ge-

looft , onbefchaam: durfttegengaan. On-
dertufichcn quam *Arignotns , den Pjthago -

rify met fijn hair- lokken binnen treden,

zijnde fcer aanfienlijk van wefen. Gy kent

hem wel, die door zijn geleertheit nnamruch-
! ie is, en de Heilige toegenaamt wert. Doe
ik hem fach , fchepte ik myn adem : ik dacht

by myn felven, dat’er ccn byl gekomen was

,

om de leugens uit te houwen, Defen wijze

Man fal fulke vertelders wel haaft de mond
Hoppen : cn t’eenc maal volgens het gemeene
(éggen, dat my van de fortuin een God toege-

fonden was. Als defen hier by fat, voor welke
Cieedeiriut opgeftaan was, vrasgdehy eerft

na de fiekte, daar by doende , dat hy verdaan

had , dat het al beter geworden was met Eu-
crates. Maar wat philofopheert gy lieden on-

der malkanderen , feide hy? want doe ik

quam , luiflerde ik een weinig, het fcheen my
één fraye faak te zijn. Wat fou het anders

zijn

,
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zijlij feide Euerates, dai hy hem mei fbrcenr*
den (my tooneiïde)dat

?
crgecilenzijn,phan-

tafyen , en de geelicn der dooden op de aarde
wandelen , welke fich aan een yder vertoo-
nen, daar zy aan btgccren? Ik begon rootte
werden , my voor «Arignotus fchamende.
iViaarhy feide , Eucrates> lege Tychkdes

p
dat die met gewelt omgekomen zijn, hare
zielen fouden dwalen’, gelijk , als wanneec
ymanr gewqrgt , onthooft

, ofaan. een kruis
gehangen is: maar die een natuurlijke dood
gehad hebben , dat die niet (ouden d walen.
Wam foo hy dat (egt , ipreekt hy geen enge-
rijmtheden. By iupitcr, fegt Dmomacbm^hy
meint dader fulke met en zijn,ofge(ien wer-
den, Watfegrgyi feide sfrignom, fiendeop
my feer wrede! ijk, meint gy dat daar niets aant
is t voornamen tlijk , daar yder een,om foo
refeggen, het'ïïet; gy moet my vergeven,
feide ik 5 foo ik het niet geloof : maar ik alleen
fie het niet , want by aldien ik het (ag , fou ik
het terftontgelooven, gelijk gy lieden. Maar*
feide hy, wanneer gy te Corinthen kotm s
vraagt dan na het huis van Etibttida. Als gy
het clan fair gevonden hebben, te weten,om-
trent de hooftfeheel plaatfe, daar in gaande,,
foo fegt tegen Tibius, de Poortier, dargy we?
isen wilder,waar^rignom den Pythtgorijf,
de quadcgcqftverdreven

, en het huis daar
door woonbaargemaakt heeft. Wat was das

rignote ?.vraagde Eucraies : het was niec
tebewoonen, feide hy, om het vreedeiijk
gefpook dat daar gefchicde: want, wanneer
JBDeeh (L) dia"
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daar ymant in woonde , die wierdc verbaad 5

en vluchte cerftont weg, zijnde van een won-

der fpcktakel verfchrikr. Het huis begon te

vervallcn 5
en'c dak viel van boven neder, nie-

mam durlte daar in treden. Zoo ras ik dat

hoorde* nam ik myn Boecxkens ,
(wdnc ik

;heb verfcheide foort -uit -JEgyften) en quam

omtrent de eerde nachtwake in 't huis,verma-

nende den Hofpcs^byna tegen houdende, na

dat hy verdaan had waar ik henen wilde

gaan ,
meindehy datikom hals fouderaken*

Maar ik nam een lanteern, en ging daar allee-

nig in, fettende het licht in een vaft voorhuis,

waar by ik op de vloer neder , by mijn felven

fat te lefen. Doe quam die nacht -geeft, mei-

nende met ymant van ’t gemeen te fpreken,en

my ,
gelijk andere te verfchrikken,hy was vuil,

touw
,,
en zwarter als den donker. Defen by

my ftaande , wilde van alle kanten tegen my
vechten, hy veranderde dan in een Hont, dan

weer ineen Leeuw , en dan in een Stiet. Ik

nam een van de vreciTelijkde Veerfen by der

hand, dcJEgy/nfi fpraaknavolgende , doe

Ibetooverdën ik hem daar mede, en dreefhem

m een hoek van het huis. Als ik doe gefien

had , de plaat fe daar hy neder gefonken was

,

hiel ik op. YÓgtensquam ik buiten alle hoop

van denderen voor den dag, want zy dogten

dat zy my dootfou den gevonden hebben ; ik

ging na kubétidt* tqc,hem boodfchappende,

dat fijn huis van .alle fpoken vry was, en daar

weder in mocht gaan woonen. Hem dan met

verfcheide andere by my nemende, (fommige

volgden
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volgJen alleen over verwonderinge van

*r gene gefchiet was) en tot de plaats bren*

gende, alwaar ik de geeft fkh had fien ver-

bergen ,
gebood ik haar met fchoppcn en [pa-

den de plaats open te graven. Dat gedaan

zijnde 1
wicrder een dooc lichaam , datfeer

uirgcteert was
,
gevonden ; daar de beenen

maar even in de gedaante van een menfeh aan

malkanderen hingen. \Vy graaiden het uit,

en begroeven het , naderhand was het huis

van fpookeryen t’eenemaal vry. Als ^rignotus

dit vertelt hadde, zijnde een Man van groote

geleertheit , en van een yder geëert > foo was
'er niemandt vanalledic daar tegenwoordig

waren , welke nis? feidert dat ik rafend was ,

om dat ik niet geloofde /c gene voornament-

lijk van ^rignoius vertelt wierde. Ik vreefde

noch voor fijn hair-lokken, noch vüor dat ge-

voelen,
?
t geen zy van hem hadden. Wat is

dat, feide ik, waart gy ook (o een ,

in welke ik alleen hope had , vol rook en ver*

gelijkenifTen? tuikhen ons isgebeurt , 't geen

men gewoon is te feggen ,
daar ik een fchat

meinde te vinden , krijg ik eikenhouts koien ?

maar gy , fegt ^frignotus , foo gy noch my ,

die dit vertelt hebt, gelooft , nochtc Dlmrnk-

zbtfs
,

CUodemHS ofEmratts fclfs
,

fegt dan

eens, wie foud gy in defefaak durven betrou-

wen, om ons daar in tegen te gaan ? Lieve

Iitpiter j Icide ik, voornamentlijk , dien won «

derbaren Demomtus van geboortig,

welke ontwakende, diergelijks indenatuus

te konnen zijn,want als hy fig in een gedenk-

L % teiken
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teiken buiten deStads Poorten gefiooten had,
en aldaar nacht en dag fchreet fcn fekerc Jon-
gelingen hem wilden befpotten 3 en vei vaart

maken, zijnde met zwarte kleeden, gelijk als

cloqden bek!eed smct momaanfichten aan het
hooft, defe gingen by hem (laan

, en fy/prcn-
gen en danden ook dikwyls: defelve vreefden
niet voor hare vercicrftls, nog wilde haar niet

eens aanfïen
,
maar onder het fchrijven fcide

by, houd op van mallen. Zoo vad geloofde
die man, dat de zielen niets en waren , na dat

zy uit het lichaam gingen. Segt gy dat, ant-

woorde Eucrates : Vemotritus moet een
groote gek gewee ft hebben, by aldien hy fu lx

gemeint heeft ; ik fal u lieden noch y ts anders
verhalen ,

?tgcen my felfs gebeurt is, en niet

d.at ik van een ander gehoort heb: midchien
als gy fulx hoort

, Tyehi&dtJ , fult gy dóór de
waarbuit wel gedwongen werden.

Wanneer ik een Jongeling zijnde , in JE-
gtpten verkeerde, om aldaar , door bevel van
mijn Vader, degeleertheden teleeren, zoo
begeerden ik na Coptutn meteen Scheepken
te reiferijVan daar ging ik naMetnnon>om dat

Orakel te hporen, te weten, dat geluir, welke

hyj^fft , wanneer de Sonne opkomt* Doe
hoorde ik hem

;, niet op de ordfnate manier,
gelijk de andere een yde! geluk geven

t maar
Memnon Zelfs gafmy Orakelen , die hy met
een voile mond tegen my uitfprak: foo het

nópdigwasjfou ik defelve konnen verhalen

,

onder liet ^ vaten quam'er een Memphitifch
Manhy ón$,\yelkemetons voer, zijndeeen

,.'

fJ
Schrijver
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Schrijver van die heiligheden van groots

wijsheiden welbedreven theit in al de J&gjpy

tife geleertheit. ?4en feide dar hy dtyentwm-

tig jarenlang , in eenige verborgene plaatlen

der aarde fijn verblijf gehad heeft , en onder ~

tuftchen van ifisin de Tover-konlf loude af-

gerechczijn» Gy meint Pancrates mijn Meef-

ter, feide rlgnotm , een heibg Man voor-

waar, die gefchoren was, metlinne bekleed

,

gcleert; Iprekende fuiver Griecx, lang van fta-

ture,met een kamuus neus,neerhangende lip-

pen, en dunne kuiten. Ja legt hy het is Pm -

cyates feifs. Eerft wiftik niet wel wie hes

was : maar daar na heb ik hem gefien , als.wy

in de haven quamen,doende verfcheideande-

re mtrakulen , hyfatop deKrokedilien , en

reed daar mede voort, hy verkeerde met de

wiidedieren, welke hem eere bewefen cn

met delf aert ftreelden, Hier uit merkte ik ,

dat het een heilig Man moeft welen. Onder*

wijlen deed ik myn beft, om door mijn vrien-

del ijk heit , mijn feifs met hem gemeen te rna

'

ken , foodathymy alle verborgene dingen

feide. Eindelijk radehy my,dat ik, alle ftaven

in Mephides verlatende , hem alleen fotide

volgen: wantwy geen gebrek van dienaars

fouden hebben : en van die tijt aan leefdenwy
te ga der. Als wy in feker Herbergden qua-

men, nam hy het hout van de deur, grendels

en klinken,rollendedie in lijn kleren, hier op*

feide hy feker veers, waar door hy maakte dat

het wandelde, en aand^andere een menfeh

fcheen* Du ging henen „ en puttede water
9

L 3 bereide
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bereide bet Avontmaal, diende alles voor

Als dit nu lang genoeg gedient ha<i,gafhy de

grendels en klinken wederom doe feide hy
een ander Vcers op. ik dede mijn uiterüe

befi/om fuix van hem te leeren : want dat be-

nijde hy my , alhoewel hy in andere dingen

feer licht was. Maar op feker-e tijd was hy hei-

melijk in een dnifteren hoek gelchuilt, alwaar

ik het van hem gehoort had. Het beftont uit

drie begrijp-woorden: als hy nu met het hout

van de deur geboden had
,

’t geen te gebieden

was, ging hy na de markt toe. Maar ’s anderen

daags, als hy op de Markt beflg was , en het

deur-hout toegeiielc hadde , (prak ik die drie

begrijp- woorden op defeive wijfe,en gebood:

water te putten. Als het felve een emmer vol

gedragenhad* houd op* feide ik, wilt niet

meer putte n* maar wert wedereen deur-hout.

Dit en wilde my niet meerder gehoodamen

,

maar putte geduurig water , foo dat het hcele

huis door het putten vervult wierde. Als ik

dan dit niet konde ophouden , vreefde ik dac

Pancrates, over ’t gene gcfchiet was, dg foude

vertoornen, ik ram de bij! by de kop ,
en hief

het in twee (tukken. Doe nam eik ftuk een
emmer, en gingen om water te putten : doe
had ik in plaats van een, twee Dienaar^ On-
derwijlen quam Pxmvates hierover, en dit

verdaan hebbende, defeive veranderöefè we-
der in houten* gelijk zy voor het uitfpreken

van het Veersgewcdl waren. Hy liet my doe
ailecn, niet wetende waar hy fich verbergde.

Maar kond gy nu wel 9 vraagde Dinomachm 3

van
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van een ckur-hout wederom een menfch ma-

ken ? ik fou het feker noch wel half en na.r

weten: maar ik kon het fclve foo met weder

in fijn oude (land brengen, wanneerhe.. fdv

v

eens een waterdrager is geworden ,
want wy

fouden het huis vol water zijnde,moeten ver-

laten. Gy oudegrijfe Mannen ,
leiac ik , iü»r

py noch niet ophouden ,
fulke' waofchapene

redenen te verhalenffchort defe ongelooflijke

en verfchnkkehjke fabulen liever tot een an-

der tijd op, en datom defe Jongelingen wille,

op dat zy niet heimelijk met defe vervaarlijke

en onnatuunbke beufelingcn verfadigt wor-

den. Men hoorde fubevoor haar te verbergen}

op datfe niet gewoon werden fulx te hooren ,

cn defelve haar gantfche tijd lang verfchrikke-

lijk doen leven :en op hetminfte geruis vreef-

achtig werden, na dat zy met diebygeloovig-

heit vervult zijn geworden. Gy vermaant my

wel re recht , feidc Eucrates ,
wijl gy het een

bygdoovigheit noemt. Want wat dunkt u

Ttychiadti van diergelijke dingen
,

ik fpreek

vandeOrakulencn Waarfeggingen ,
’t geen

fommige door een Goddelijkheit aangeblafen

zijnde, uitroepen, en uit onderaard fche holen

voortkomt? of als 'eenWdlprekend in getal-

len, toekomende dingen voorfegt ,
en van de

ring, welke ik heb, verroonende op het zegel

het beelc van polio Pythius y dat delen

polio met my {preekt wil ik niet feggen, op dat

ik niet fchijne tot mijne roem , u ongdöonij-

ke dingen re verhalen. Vorders dat ik by

^4mpbiUibiti mMMo gehoort heb . daar een

L 4 Hel;
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Hek noch lange met my twiftede, raad /Taan-
de over mijne ïakca, nu , Vgeenikfelfsgeflen
heb 3 wil ik alleen verhalen: daar na ook
/h: geen ik ordentelijk in ï’ergamen .ge fiers , en
in Patoren gehoon heb, Derhaiven, doe ik

mtJEgypten weder t huis quam , hoorde ik

die waarlëggioge 3 welke in Mollo gefchied

was, die (eer baarblijkelijk en waaragtig was,
nochtans op die voet Orakulen te geven, datfc

beantwoorden ,

?
c geen dcPropheten in een

briefjen gefchreven hadden , foo docht my
leer wel te doen , dat

,
dewijl ik daar verby

voer, het Orakel eens beproefde, en dien God
$an toekomendedingen raadfiaagde.

Als Eucr&tts dit Telde , en (lende hoe ver

iefefaakfoude (trekken, en geen kortTreur»
ipel van dit Orakel begonnen had, vond ik

dat het niét voordeeiig faude zijn , dat

ïkfóalle tegensprak, verlatende hem
,

uic JE-
gjptenmMotium warende*want ik merkte dat

mijne tegeïYwoordigheit haar moejelijk viel
s

©in dat ik hare leugen en tegen lirevig was. Ik

ga henen , feide ik, om Le&ntkhtts op te foc-

ken: want ik moerhem noocfakeiijk (preken.

Maar gy lieden * de menfehelijke dingen met
genoeg achtende, vercierrook fabulen en
beufclingcn van de Goden. I>it gefegt heb-

bende* ging ik henen, \ Is te gelooven , dat

,

doe ik weg was, cn baar vryjigheic hebbende,
zy malkanderen wakker gecra&eert , en met
leugenen vermaakt hebben. Defe en dierge-

lijke dingen by Encrates gehoort hebbende ,

kom ik, ÜQVQ Jupiter, meteen opgefpannen

buik r



der Leugens. z<fg

buik, even als die met Moft vervult zijn, gé~
dwongen zijn te braken. Ik wenfte wel een
medikament te mogen hebben

, en dat voor
groot geftjdat my kan doen vergeten, ’t geen
ikdaargehoortheb,op dat degeheugenisder
felver my niet mocht fchadcn : te weten

,

die Wan-fchepfels , Nacht-geeüen
, cjidie

Hecates.

Phii. Diergelijks komt my ook uit die re-

denen over, Tychiades: men fëgtdatfe niet

alleen rafen, en het water vreefen,die van een
dollenHont gebeten zijn , maar foo delêlve

menfck een ander bijt , dat diedefelfde fiektq

krijgt. Want gy, die by Eucrates gebeten zijt,

fchijnt mv die lelve beet aan te vrijven, fo©

hebt gy mijn ziel met helfche geeflen ver-

vult.

Tych. Laten wy we! te vreden zyn, want
Wy hebben een Teer groote [remedie daar te-

gen, te weten, de waarheidt, cn de rechte re -

den in alle dingen : foo wy dcfel ve gebruiken.

Tullen wy door fulke ydele ên vercierde laige»

nen niet afgcfchrikt werden.

LUCI A NI HIPPIAS,

Ofte B A IX

Hj beftbrijft hetBadvan Hippia, enmt
venenprijjl hy desfelft maker,

{

L % Ik
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I K ben vnn gevoelen, datdewijfe cn ge-

leerde luiden prijfens waardig zijn, die de

Oratien niet alleen forgvd digi ijk bewerken r
t

n

alle faken , door haar fch rijven de nako-

melingen nalaten , maar met deftige werk-

Sukken , die de oratien wijd en fijds beloven ,

foebol-werken. Een fieke, foo hy wel by fijn

linnen Wlal gcenMedicus ontbieden, die lou-

ter kan difpiueren, maarliever ymant die in de

konft ervaren is. Men moet hem voorgrooter

Mee fier houden, die alle gefangen kan fingen

en fpe'en , als die allcenig de manier en klank

&an oordedên.

Waar toe is het ran nooden , dat ik uw alle

velt overften foude ophalen ,
diegeenfinste

Smaden zijn, en van het volk voor goetge-

keurt werden , om dat hare deugden uitmun-

ten, om de militie te oefFeneft, defeivein

dagorder te ftellen, en haar door een aan-

spraak weten aan te moedigen, en niet die

meerder eere waardig zijn* en fig in het

vegten wel dragen , foo me* de hand als met

de tonge vaardig zijnde, en deftige daden ge-

daan hebben. Gelijk als van de ouden ge-

weeft heeft yïgammrivn en y?killes , en

uit die wat jonger zijn ^Uxander en Tyrrhwr

Waarom heb ik fulx opgehaalt? niet dat ik

op een andere wijfe een hiftorie begeer te

fchrijven
»
om dat ik daar gewag van maak *

dat ik voor goet keur dat fommige van

de konftige. werk-bafen geprefen en geëert

weiden, welke haren naam door hare ftuk-

kei&
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ken roetr.baar gemaakt hebben , en me} eenen

na haar dootcenigekonft-werken nagelaten

hebben : al hoe wel die, welke hg alleen op de

Qratien uirgcvcn ,
beterldenaam van Sophi-

iten als van Wijfe verdienen. Wy hebben

hooren feggen dat .inbimedesenrdien Cni~

difcheii 5oj9wt«aldusgeweelt hebben. Wel-

ke een overwinningc van Ptolowct$s bcttonicn

heeft, en MemphU fonder belegeringe , al-

leen met doorfnydinge van de rivier : d'ander

heeft des vyants fchepen , doorfekere kon!!

in de brant geileken. Voordele was ook Tha-

Ut Alikfim

,

welke aan Crtfiu Koning van

Avditn beloofde het heir droog-voets in de

tijd van eene nagt over de riviere silys te

voeren , al hoe wel hy geen werk-baas en

was,fo had hy nogtans een groot en diepfin-

nig verftant. Maar ’t gene van Ffeus verhaak

wert, is maar een out verfierfe’. Dicde-tf-

sbhtn een houten paart foude gemaakt heb-

ben ,
en daar in was gaan fitten met de prin-

cipaallfe der Griexfi helden.

Tuflchcn defe , en dien Ffifpias die in on-

fe tijd geleeft heeft , is het waardig te herden-

ken van foo een man , zijnde in (preken en

in ftudien feer wel geoefent , foo dat hy ge-

noeglaem naaft de Ouden mdg geftelc wer-

den. Voornament! ijk, wijl hy door fijn vér-

ftam, en feherpfinnigbeit boven andere uit-

fhk , en in het uitleggen der laken alles feer

naaktelijk vertoonde. Vorders was fijn werk

uitftekender als fijn oratien : en "c geen hy be-

loofde door konft te lullen doen , betoonde

L 6 hy
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hy me££er daat: niet alleen ook in fulke din-

gen , heeft hy boven andere. , die voor hem
geweeif zynuitgeftQken , maar hy wift alles

m de meetkonii af te beelden, Hy was in de
meetkoiiff ervaren , als ook in de mufyken
%vas hy nset vreemt : een yder ftuk , heeft hy
feeraardig weten te vertoonen na die manier,

als of'hy fig daar alleen op uit gelegt hadde.
Daar fbude veel tijds mede heen loopen ,

om fijn neerfhgheit van den wederom flag

der ikalen s en der fpiegels te pryfen. Ook
.hoedanig hy in de kenniffe der Herren heeft

aitgemunt; daarhy betoont, dat al die voor
hem geweeil zijn , maar kinderen geweeft
hebben»

Ik moet hier een Huk-werk
,

geen ik on-
langs van hem geilen heb , en my daar groo*
telijx over verwonderde, voor tegenwoor-
dig te berde brengen, ’t Is een gemeen argu-
ment, en dikmaais in onfe memorie, het
houwen van een bad3maar de aardigheit en de
befondere neerfltgheic wert in dit gemeene
argument befchout. Het waseenplaatszijn-
de feer mifmaakc door haar ongelijke plat

,

hoog en Hei!,welke hy nam,wefende aan bei-

de lijden feer laag , hy maakte het beider zijds

even hoog , met de grom gelijk. En tegen
het toekomende werk feer Herk , met een
goet fondament* de top feer Heil, en om
iierker tTamenvoeginge , tegen malkander
aan 3 vorders dat daar onder gefielt was 5 was
niet veel grooter als de plaats , m aar feer over
een komende met het gebouw , hebbende

van
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win alle- fijden het ligt. De hoogte van dé
.
poorten hadden gtoote opgangen, meer
agterover alsregt

,
gemaakt tótaccommodp-

reit der ingaanders. Men ging terftom in een
gemeen huis, zijnde groot genoeg voor dé
lak keien en dienaars om te wandelen. Aan de
linkerhand waren kamets tot wélltift. Ver-
ders lijn defe in het bad teobferveren: dat het
vérmakeiijfceen iigte plaatfin zijn: daar en bo-
ven huthuis 3 t welk te moy is, om vooreen
wafch plaats te verftrekken

, nogtans nootla-
kehjk voor adelijke en treffelijke perfonagien.
Na defe komt aan beide fijden een plaats om
fig te ontkleeden, en de felve daar te laten
verblijven, In tmidden van het huis isccia
feir hooge top Teer vermakelijk door dat liet

dat daar door gefchepf wert , hébbende bin-
nen fig dry koude vyvers, van Laamfibe
fteen gemaakt. In de felve zijn ook twee beel-
den van witte fteen gelet , zijnde een feer out
werk, het eene van degefintheit, en hetan-
der van uEfiulaplut. Die daar uit gaan werdrn
in een huis ontfangen

, datallenxkens met
aangenamigheitverwarmt : ’t welk in 'c lange
is, en by na ront. Na defe is aan de regterhanc
een feer fraye en vermakelijke woonin», al-
waar men met falven en oliën firijkt f heb-
bende aan beide fijden twee uit en inganoen
uit Phrjrgife fteen feer cierlijk gehouwen ,Al-
waar men van het worftel perk in koomr. De
wooninge die daar aan volgt overtreft ai d’an-
dere in fchoonigheit, feer bequaam om te
liaan en te ytten , ook niet hinderlijkom lang

^ 7 in
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in te blijven 5 om te wentelen Teer nuttig , I

blinkende van onder tot boven van Pkrïgifc

Heen;

De plaats tot bet bad, is van mmadtfchs

fteen gebouw t. Maar het binnenfte vertrek

is feer vermakelijk en deftig, blinkende van

bloemen en cierhjkheden s
als van purper. De-

fe vertoont dry bakken vandebaden. Vor-

kers is hetdegewaflenemetgeoorlofc wede-

rom door de eigenfte vertrecken te gaan

,

maar door die welke na het koude gaat
,
door

de wafem -plaats^ die met een aangename

lauwigheit verwarmt , moet men wederom

keeren. Defe hebben alle ook veel ligt. Vor-

ders de opgevels haare breetentjuamen met

hare lengten wel overeen: foo dat defelve

overal vol licht en helderheit is, want volgens

dien deftigen Pmdarm moet een werk-ftuk

voor de beginnende feer deftig met licht ver-

flen, gevonden werden; ft welk voornament*

bjk in dit huismaan te merken.

Want gelijk aïs delen &ip f
iatTeer wijs ge-

weeft zy , heeft hy een vertrek gemaakt voor

een kout Bad, tegen het Noorden ft welk

nochtans deZuider locht niet heeft te ontbre-

ken, maar de andere, alwaar veel warmte en

hitte van noden was, heeft hy tegen het Zui-

den, Doftenen Weftengeftelt. Wathoefik

hier de worftel-plaatfente verhalen, en de

gemeene,daar men de kleden bewaart; zijnde

korte wegen na het bad, vangroote nuttig-

heit , om alle ongemak tevlieden? Niemant

heeft te meinen > dat ik maar een gemein ge-

bouw
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bouw voorftel , en dat om een deel vercierde

woorden op te pronken. Want in gene Ta-

ken, alsook private, nieuwe aanmerkingen
van (choonheid te bedenken ,

dunkt my geen
bewijs te zijn va n kleine of geringe wijsheid.

Onder welke dit werk vamdien voortreffelijk

ken te houden is , vertoonendc ons
al de deugden van een Bad 1

, alsook het nut ,

gebruik, klaarheidt, mate ,
bequaamheidt en

veiligheitderplaatfeomtewaffèn. Vordert
met alle andere behoeftigheden*. met twee**

wegen, dubbelde omgangen , en opene den*
ren gemaakt. Hy heeft herfeive ook met twee
uurwijfers verciertjd'èenegaatmethetwater,

j
end'ander doordeSon. Dit gehen hebben-
de , kon ik foodanigen werk niet genoegfaam
prijfen

5 ik foude nijdig en Teer ondankbaar
fchijnen , dat ik den Archkekt en het Werk,
door mijn Tchrijven niet en foude verheffen 3

en een eeuwige naam nalaten* Ik twijffel

nier, ofGod fa 1 de andere,die daar om tc waf-
fen komen, ontfteken met een yver, om met
my den (elven van foo een werk dank te we-
ten.

LÜCIANI Macrohiiz

Ofte

L ANG-LE VER &

Hf verhaalt hier een heeïe Catalogus van

Verfoonen die langegekeft hebben

.

Ik
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IK breng uw, feer vermaerde Quïntille,

een droom in plaats van een gefchenk; op
uw veifoek offer ik uw defe lang- levers op:

een droom fêg ik , die ik wel eertijds heb ge-

ilen, en mijne vrienden vertelt, opdefeive

dag wanneer gy uw foontjcn fijn naam gaaft.

Wanneer ik door geenderleigiffinge kon ag-

tervolgen , welke lang-Ievende God my door
defe droom aan uw gebood

3 dat ik uw op-

dragen foude , dog ik had de Goden op die tijd

gebeden ? dat gy met uw kinderen lange mog-
tet leven , agtendedat hetgamfche menfchc-

lijke geflagt foude nuttig zijn, voornamenr-
lijk aan my en de mijne; 'tifchijntdadGod

hier door myn yts gelukkigs heeft willen

voorfeggen.

By mijn felven overwegende, quam myn in

den fin dat het een perfoon was, die

in del vrye konften opgetrokken is, van

God geboden wierde,dat ik een geleertfchrift

komende uit een goet verbant, ufoude toe-

brengen.

Defe dag dan agt ik alderbequaamft om de-

le geboorte gefchenkjes op te offeren. Dit

fchenk ik uw dan , \yaer in gy kont bemerken
dat vérfcheide tót eén hooge ouderdom zijn

opgeklommen. MifTchien dat gy uit het lefen

des felfden wel tvveedcrlei nuttigheit fuk

trekken : het eene dienende van lang en ver-

makelijk te leveft: dender, dat gy een on-

derwijs uit de exempelen haalt,kennende wie

feer forgvuldigh geweeil hebben over haar
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delven, foo over het lighaam als ziele, en

een hoogen ouderdom Tonder cenig onge-

ma.kkelijk leven , bekomen hebben.

Homerus fegt dar Neftor de wijde der

chyven lijn leven tor dry eeuwen roe ver-

langt heeft, welke fegc , dachy na her lighaam

en ziele geoefent was. Men verhaalt dar Ti-

refias den Tragedi fchrijver fes maal langer

geleeft heeft als een ordinaat* menfeh* ft is

geloofelijk, dat een man die de oixfterfelijke

Goden toegewijd is
5
welke een gematigc

leven heeft , dat die ook een laiïgh leven-

heeft konnen genieten. Men bevind ook

dat alle natiën die een goede levens Wet
onderhoudbar feng levende blijven

:

gelijk

de. JEirypëfe cheitige! fchryvers , en by de

*4ffymrs en ^rfibiers , de tolken derfabu-

len
,

nis ook by.de Indianen , de Brachmm*

nen

,

die lig tftenemad op de W ijsgeerte

itugcverv * $h% o g m t
p

Verders ook diefe Aïagi ofte. toovenaara

noemen, zijndé een geüagt dat waarfegt

,

cn de Goden toegehciligt is. Daarenboven

de Perfianen ,
Parthers ,

Bafh:ianen *, Coo*

rafmianen ,
Sacen ,

Aiedsrs en andere Buy-

bitrifche volkeren » die van een vafte gefopte

heit zijn, enitfeer langd-unrig r eensdeels;

door de tooverkooft dté fy -oeffenen ,
ari-!

derdeels , dat fy een goede dieet honden, De,

volkeren die alderlangft leven 9 zij n voor-s

namentlijk de Seres , want , de Jpraakn?

dadb wel dry hondert jaren lang leven"

de reden hier van fch-rijven fommige
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de gematigde lucht , fommige de natuur der

aarde, en andere de levens-vvee toe. Want
men fegt , dat al die Natiën alleenig water
drinken. Men bevind ook dat de Sdthcten
tot hondert en dertig jaar leven , en de CW-
deen tot over de hondert jaren , want zy le-

ven by Gerften-brood , als wcfende een
Medicijn om (cherp te hen: daarom meint
men dat zy ook fcherpiiamger zijn als andere
menfchen.

Dit is dan het gene, waarom men fegt, dat
fommige Natiën en Volken lange leven: fom-
mige om de plaacfing der aarde, andere om de
getempertheit des lochts,eenigeom de fpijfe,

ofdikwylsdoorallebeide. Ik fal u met alle

recht en reden een veel beter hoope van leven

toonen, wanneer ik bewijs , dat de menfchen^
in alle plaatfen der aarden en Natien,en onder

alderld lQthfa tot hooge ouderdom3door be-

quame oeffeningen, en goede manier van

aten,geraken;

Ik fal een fplitfinge van defe vcrtellinge

maken , eerftaanteikenende de ftudien , in

begin fal ik van Koningenjendiein't bevel*

hebben uitmunten , verhalen : waarom dc

rechtvaerdigheit der groote Gods-dienft
,
de

weg wijfende tot een feer volmaakte reecx,

heeft haar bevel en de aarde , met groote wel-

dadengezegent
; op de felfde wijze merkt gy.

de Fortuin ren de natuur van de langlevende

menfchen aan , waar door gy des te vaardiger

hope krijgt , om een gefonde en lange ouder-

dom tc krijgen: op dcfelve wijze haar naboot-

fende5
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fcnde, foudgy ufclvcn een feer langen en

hoogen ouderdom konnen maken.

ATurna Pomfilm i
d'aldergclukkigfte Ko-

ning der Romeinen , en d^ldery verigde tot

den dienR der Goden, fegt men dat over de

tachtcntig jaren geleeft heeft.

Ook Servius Titllm ,
Roomfch Koning,

foude desgelijks fijn ouderdom over de tach-

tenrig jaren uugeftrekt hebben.

Der Romeinen laatfte Koning Tarquiniffl r

zijnde te Cttmenin balling fchap, wiens jaren

over de tachtentig waren, alle feer gefondelyk

doorbrengende.

Dat zijn I{emeinfs Koningen geween: , by

dewelke ik de andere voegen fal ,
dietot feer

hoogc jaren gekomen zijn ,
daar by voegende

hare oefreningen.Aan het eind fal ik de grootc

ouderdommen van d'andere Romeinen daar

ook by hangsnorook andere itfilknnfeV

keren , die lang in de werelt geweeft hebben»

Die met een enkele Hiftorie onfc lucht be-

fchimpen, konnen met gefonde redenen, wel

dapper afgckaatfl werden , foo dat het geoor-

loofc is beter hoop te hebben , om een vol-

maakte wen fch te achtervolgen : en een feer

lang en-beejuamen ouderdom^foo te Land als

te Water beheerfchende, welke 'in hare plaat-

fèn regeerten veroudert, verkrijgen-

sérganthonm, Koning der Tartefer

meint men wel hondert en vijftig jaren ge-

leeft te hebben , n welk getuigt werc van den

Daden fchrijver £/erodottis , en den Lier*dig»

ter ^tnaerzon : alhoewel het fommige leu-

genachtig fchijnt. yggath&r
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^TgathocUs Sidliaam Tyran \ fou in fijn.

viji cn tnegéncigiie jaar gekorven zijn
, zijnde

JDemschares en Tim&m
y Schrift* getuigen..

tenSyract*Jkntrd\vinghnt Hieron, door
iiekrc afgemat

,
gafher leven in lijn twee en

tnegenlte jaar, na dat hy tfevemig jaren fijn

regeeriiige gehandhaafr hadde, volgens de
fchriften van Dtmetrm Calliftianm

,

en an-
dere.

~y£ntea$
} Koning der Scythen

, welke met
Thilipptu by de Rjyiere Iftrum in de Veft-fW
geilagen bleef, was over de tnegemig jaren.
3ardalis

y Koning van Jllyrien , die in den
Oorlog op het Paart tegen Phïlipp va vocht

,

gafden geelt, zijndeover de t negentig.
Tere$

3 Koning der T>ryfteny Coo men Theo-

fompus mach gelooven , tuerf in
?
c twee en

tnegentigfte jaar fijnes ouderdoms.
Öien ^Scheel -fienden ~Anti°yn\is , Soom

van thilippus
, Koning der &laeedonièrs9 veg-

t^nde in Éhrygien
, met Sdmcus en Lyftma -

3 viel , na dat hy veei wonden gekregen
had, terneder, eindigende fijn leven met het
een en tachenrigfie fijnes ouderdoms , zijnde
Hkronymus oog-getuige

, die met hem de
Militie gevol gc heeft.

^orders Lyftmachus % zijnde ook felfs Ko-
ning van Macedonlen

9 wiérdein fijn tagchen-
tigfte jaar , in de fiag tegen Sdeucus ter neer
gevelt , volgens het getuigenis van Hierom-
mus. 1

ntlgonm de Soon van Demetrius , Neef
van y€n%igmus Luftus heeft vier en veertig

jaren
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jaren over ^/rfcedew/ö»?geregcert: welke ge-

keft had taggentig jaren
,

foo Mtdïu* en an-

dere fchry vers te gelooven zijn.

Van gelijken ook Antipater

,

geboren
van on derft ctint fijnde vaneengroo-
te m'agr

9 hebbende het voogdyfchap van veel

Macedoniftbe Koningen gehad , iiierf over

de taggentig jaren zijnde.

Ptolomeus
, wiens Vadts I*agm\ssts 9 de

gelukkigfte onder alle Koningen doóreigen
fortuine, heeft tot fijn caggentigfte jaarover

JEgypttn geheer ft. By fijn. lieven 3 gafhy het

rijk twee jaren voor fijn doot aan fijnSoon
PtoUmsius over , die toegenaamt was Pinla -

ddphus

,

welke ook het vaderlijke rijk van
fijn broeders toegeftemt is.

Phileteriis die het eerfte gebied gehad
heeft om ontrent Pergamen re bouwen , die

het felve: kreeg, zijnde|eenbeftiedene ? defe

ftierf in het taggentigfte jaar fijnes ouder»
doms.

Sïtt&lusjdlc toegenaemt wasPhiladelphns
is ook Koning van Pergamen geweeft ? by
welke ook Scipio yejmecr dzil{pmnnen quam 3

gaf den adem in\ tweeen taggentigftejaar
zijnes levens.

Miibridates zijnde ook Ktiftes genaamt 5

Komng' van Pontns , vjugtende voor ^ntï-
gonus Lufcus , js in Pontus gcüorven fijnde^

vier en raggemig jaren our, volgens het ge-
tuigenifte van Hisronimm en andere fchrij-

vers.

*strhrtthts Koning van Ctpadvcitn .was

,
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na het feggen dat ffieronymut na gelaten

heeft, twee en tachtemig jaar wanneer hy
overleed ; fonder twijfel foude hy tot hoogen
ouderdom opgeklommen hebben j foohyin

de (lag van TtrducA niet levendig gevangen

en aan eenkruisgehegt waar geweeft.

Cyrus de Koning der VtrjtaAtifo volken , is

£ot leer hooge ouderdomgeklommen,gelijk

de hiftorien der Vtrfett en ^ffyrhrs melden ,

met welke Omfterkus over een ftetnt , die de

daden van den grooten lexander te hoek
gefet heeft : defe hondert jaren hebbende

,

riep een yder van fijn vrienden , van welker

hy bevont dat verfcheide door fijn SoonCam-
éyfes om hals geraakt waren,en Cambyfes be-

lede dat niet fonder fijn kennis gedaan te heb-

ben , was eendeels ontroert door de fmaat

die hem fijn Soon aandeer, die foo wreede-

lijk gehandelt hadde, anderdeels ftjnfelven

befchuldigende als een fchender der wetten

en geregtigheit , heeft met grocte droefheit

fijn leven geëindigt.

j&rHxtrxts toegenaemt fiïnmon , tegen

welke fijn broeder Cyrm wilde oorlogen ,

hebbende het Perfiaatife rijk, ftierfdoordek-

te s zijnde fes en tachtentig jaren out, maar

volgens Dition in her vieren tnegentigfte.

I)e andere Artattrstes Koning der P*r/e»

,

Welken ifiiirm Cbarsctrws de hiftori fchry-

ver /egt , fijn voor vader geheugt te hebben

dat hy regeerde, zijnde dry en rnegentig ja-

ren out, welke nog door verradcrie van fijn

broeder &9ji$hr#omgekomen vs~

Sintt*
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Sinarih9:1es, Koning der Panbxen , zijnde

tnegcntigjaar 9 is uit fijn balhngfchap van de

SacAurafebe Ssytben gebracht, en regeerde

fioclvfevcn jaren.

Ttgrants ? Koning van ^frmenlen
} tegens

welke LuchIIhs geflrcden heeft , is in fijn vijf

en cagchentigfle jaar door fiekte overleden.

Spafines, Koning der Char&cenen , en die

plaacfen omtrent de roode Zee, ff icrf in \ vijf-

en tagchentigffe jaar met fiekte bevangen

zijnde.

Tereus, de derde na Spafines , Koning der

fel ver plaatfen , is door fiekte gefiorvcn
,
ge«

leeft hebbende twee en tnegentigjaar.

^frtabatjUSi diede fevende na Tïrem het

'Cbaracenifche Rijk gehad heeft, heeft , fes en

tagchentig jaren, van de Varthers uit fijn bal-

lingfchap gevoerc zijnde,geregeert.

En MnafiWes , Koning der VarihyAtn ^

heeft fis en t negen rig jaren geleeft.

AfafinijJ'a, Koning van Maurhamen ,

flierftnegenugjaren zijnde.

Maar Ajandrm van Dlvm , in

de plaats van Etnanhm ,
voor Koning van

Sofpbortts verklaart, heeft men gefien , dat in

fijn tnegentiglfejaar,foo te Voet als te Paert

,

met geen minder manhaftigheit vocht dan de

beffc. Welke, als hy gemerkt hadde dat de

•de militaire faken aan Scrihoniu1 overgedra-

gen waren, onthieffich van fpijfe , en llicrf,

dry en tnegentig jaren uitgeleeft hebbende.

Go&fia> na het feggen van ifiderus , heeft

Vetrijk Characene gehad,op welke tijd Mam
over
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over de Arabièrs regeerde , üicrfdoor eenige
fiekte in

7
t honderc en vijftiende jaar fijncs ou-

derdoms. Soo veel oude Kcningen zijn-
der dan .geweeft,daar onie voor ouders gewag
vm gemaakt hebben. Hier kanmei dc Philo-
fppften gevoegelijk by Hellen, enallediein
verftant en geieenheit uijmurnen cfc geweed:
2 ijn

, welke voor haar felvenforg dragende
rot de uiterfte ouderdom gekomen zijn. Ik
la! alleen die befchrijven s die ik' by geloof-
waardige Ichrftm en voor
eerli de Philofophen van welke Democritus

derhts , hondert en vier jaren zijnde 3
door onthoudinge van fpiifègeftorven is.

X)en Muficant J%lsnophilet , na de getuy-
geniffe van *4rifyxehus

, Htidereude in de
P'hilofophie van Pythagcm

, heeft langer
dan hondert en vijf jaren te «dlihetien ge-
ieeft.

Salon Thaies , en PUtacus y welke uit het
getal der feven wijle waren , hebben elk hon-
dert jaren geleeft.

Zenon den Autheur, en Prins der Stolfche
Philolophen,heeftagten fnegentigjaren ge-
leeft: defen legt men, wanneer hy in een
vergaderinge quam , en fijn voet ftcotende ,

foude uitgeroepen hebben : wat roept gy my ?

en dhuys komende door hongersnood fijn le-

ven foudegcgindigt hebben.
Cleanthes

, een difcipel van Zemn
, die ook

des felfs plaats vervult heeft 3 leefde negen en
^negentig jaren

)3
en had een gefwelletjen aan

de lippen. AJs defen befioten had fijn leven

door
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door hongcrs nood te eindigen ^Vierden hem
cenige brieven van fijn vrienden toegebragc

:

terftont na dat hy eten genoten had 5 en den

eifch fijner vrienden voldaan hebbende ,
ont-

hiel hy flg weder van fpijfe , en ft ierf.

Jfenofhanes wiens vader Dexlnus was *

een toehoorder van den natuurkender-^r-

cbeLins heefteen en tnegentigjaren gehad.

^fetiocrates , een drfcipcl van leefde

vieren taggentigjaar.

Carneacki den gromlcggerdernieuwe^ -

cademie quam tot vijfen raggentig jaar.

Dïogenes StUucus yan Tig?tn>Vfi)Sgccïd$z

SioïfchefediQ) wasagt en taggentigjaar.

Vofidonhts ^faneet uit J^riewgefprootenV

maar een wettig Philofooph van Rjiodien, van

gelijken een biftori-fchrijver, was vier en tag-

gentigjaa^out.

Den Peelpatetim CrUolans quam over de

tv/eeen taggentig.

Ylato de heiligfte van al de Philofophen 3

was een en taggenfg’

^/ZtbenodorM Sandonls van Tarfen geboor-

tig^]e meefter van den Keifer 'Angufttts , door

wiens gebeden de ftad Tarfisvan fchattinge

vcrloft wierde ,
is in fijn vaderland geftorven

twee en taggentig jaren zijnde. Waar over de

Tarfenfers jaarlijks hem eemge gewqone eere

aan doen , als ofhy een held gewee ft ware.

Den Stolcus Nepr

,

die ook van Tarfen

ge fproten was 5 de meeftervan deKeifet

krius ,
leefde twee en tnegentig jaar.

JCenophon deSoon van Geryllws wasovef

II. Deel (M) de
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.de tnegentig eer hy ftierf. Dit zijn dan ver-

maarde Phiioiophen gewecft-

Uit de hifion ichrijvers 3was Ctefibius 3 defe

fHerf onder hec wandelen , als hy over de

hondert vier en twintig jaren out was, vol-

gens het gauigeniile dat ApaUodorm in fijn

Chronijk daar van aangeteikem heeft.

Hieronymus , die veel in den oorlog ver-

keert had » zijnde door veel arbeids en won-

den afgemat 3 leefde tot fijn hondert en vier-

de jaar 5 ’t welk verhaalt wert van ^fgathar-

. thides in
?
t negende boek van Gjn^fiatifhhe hi°

iforien: defen verwondert niet weinig over

die man dat hy tot hec uirerftetoein'c fpre-

ken , en uiterlijke flnnen met gefontheit vol-

hert heeft.

HeiUnkus Leihim leefde vijfen taggentig

jaar; van gelijke ook Vhwecydes&zn Syriër.

Tvrnms Tauromenites heef; fes cn tnegentig

jaaren volbtagt.

jtfrïflobulus Cajjandrms
,

fegt men over

de tnegentig jaren geleeft te hebben : welke

lijn hiftorie >
gaande in fijn vieren taggentig-

fle jaar 5 begon te fchrijven 3 'c welk hy felfs in

*z begin van fijn werk getuigt.

folybius , welkers vader Lyeonageweeft

Is een Alegalopolitaan , wederom na fijn land

gaande , is van het paart gevallen ,
door wel-

ker val hier fiek wierde 3 en is in het twee ca

taggemigfie jaar fijns levens geftorven.

Vorders den hitëori fehrijver f/ypperates

J4Lmifinns , een man over al in geoeffenr,

die leefde twee en tnegentig jaar*

Uil
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Uit de Spraak- kunders isGorgm geweefl»

die fommige een Sophift noemen, is dooF

hongers-noot , in het hondert enachtfle jaa
r

fijns ouderdoms overleden. Als men hem
vroeg de oorfaak fijner lang leventheir, en fijn

volle vigeur, fegt men dat tot antwoode gaf
,

dat hy fich van vreemde gaflemijen afgehou-

den had.

Socrates ,
wanneer hy tnegentig jaren ouê

was ,
fchreef hy fijn Vanegyricum. Als hy ne-

genen negentig jaren had
,
dat de thenien-

fors in de flag by Ch&ronea van ihilippus wa-

ren omgekomen , foo pafte hy het Veersjcn

van Enripides opfichfelven : Cadmus verliet

eertijds de h00ge muuren van de Stad Si-

don. By welk hy feide , dat Griekenland in

flavernie foude vervallen , doe fcheide hy uit

het leven.

De Redenaar stfollodorus van Vergamen ,

meefter van C&far ^rfugujhis , die onder de

(joden greanomfeerr is , en te gelijk met^if-

thenodqrm van Tarfon in goede difciplinen

opgebracht is, heeft ook gelijk «Atkenodt*

rus ,

*• wee en tagchemig jaren gelecft.

Votamon , een leer vermaart Redenaar,

leefdf ior de tnegentig jaren.

Sopboclesy&zn Treur fpeligen Poëet, flikte

in een korrel van een druif, zijnde negen en

rnegentig jaren out. Defe van fijn Soon
Jophon omtrent het eind van fijn leven van

kintsheit befcbuldigr zijnde , loo feide hy de

Pvechtershet ColondifoOEdiptu van buiten op

defelve uitleggende , waar door hy betoonde

M 2 ge-
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genoegfaam by Hjn linnen te zijn* welken de

llechicrs verhoort hebbende 3
verwonderden

over fijn verhand, en veroordeeldendeSoon

als rafcnde,

Den Bly-fpel Schrijver leefde fe-

. venen tnegenog jaar, en, wanneer hy op het

eind van fijn ouderdom de fabel van Vytine

geleert had , en daar overwinnaar in geweeft

was, is hy niet lang daar na geftorven.

Van gelijken ook den Comedie-fchrijver

, Philemon3
oaande in fijn feven en cnegentigfte

jaar, Icide op fyn bed te ruften, welke ,
wan-

neer hy fag dat den Ezel -fyn bereide vygcn op

at, lachte hy, en fijn Dienaars roepende , be-

geerde hy meteen groote lag , dat men den

Ezel fterke wyn te drinkenfoirde geven, alfoo

fmoorde hy onder het lagchen.

Efkharrmts^Qn Comediant, (egt men dat

ook feven en criegentig' jaren geleeft heeft.

Den Lier- Poëet ./£rt&t?e<m , was vyf en

tagchentig jaren out v eer hy • ftierf ; de-n

Lier- dichter SttfichortiS , was ook van den

fèffden ouderdom : maar Smonides van Chms>

was over de tnegentig jaren.

Maar uit de Letter- kundige leefde Eratef.

.

tenes Cyrtnms
,
de Soon van glans , twee

en tnegentig jaren, die men ook met alle rcgt,

een Poëet, Wys-geer,cn Land-metcr mochce

noemen»
Tot vyfcn tagchentig jaren- toe leefde ook

den Lacedemonijcben Wet- gever Lyemgus.

Sooveel Köningen en geleerde Mannen ,

k^bik voor tegenwoordig konnen -opnoc-

,

men 9



niM hei Huis* - 2&9 :

1

men, om dat ik belooft had eenigc langgelecf-

de Italianen te berde te brengen:

die (uilen wy, met God, voordeftige quintile
-

s

in het gedenk* boek tooneil»

Lucia n u s van het Huis,

liter viert een Huis geprefen^ vielkers >

geftel, dak^ i
en anderévèreièrfits des felfs

befchreven werden ;
ten laatjten ook^de be-

fhilderde muuren &c. hy welkf fomtijds

eenige vtrgelyijngi kgmen*
1

A Lexttnder fiende dat dc xmetcCydntu een

goet water was

,

heef t begeert daar in tc

baden, ook merkte hy dat hy van veilige diep*3

te was,fögjés vlietende,en forners redelijk kont

was, {oodanig, dat al was het dat hy de fiekte^

welke hy daar uit kreeg , voor geweten had g

fïch daar niet van konde onthouden hebbetto

Sooymant een feer groot huis fïet,uitmuit*

tent van gedaante,wonderlijk licht, met gou£

gcciert, en uitftekende wel befchildert , fa!

die niet foeken hier over een Oratie , als ee*£

getuige des felfs, daar van na te laten, voorna
mentlyk , wanneer hy (Ich op die ftudie uit®

geeft, foii hy niet genegen zyn ’t felve te befa®

men, ruchtbaar en lang geheugelyk te maken*
daar het hem geoorloft zy , daar hy ook CCK
gedeelte is van des felfs fchoonheit# Maag
teritondc nadathy alles necrihg doorfocht s

M J
' door-
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iloorkeken

,
cn (Ich over verwondert heeft ,

daar weder van daan gaat, ftom zijnde, felve

fonder Oratiedaar over te doen , verlatende s

fonder een woort te feggen 5gelijk alsymandt

die geen rong heeft, of die door nijd voor-

genomen heeft niet te (preken ?

Dit is voor waar geen plicht van eeneerlyk

en yverig perfoon, ofvan die gene welke ver-

maak heeft in deftige dingen
,
maar het is be-

ter een Boerfche onwetenheit , daarenboven

ongerymt en Barbarifch fig felven als een die

het onwaardigis, van deftige dingen fieh als.

in ballingfchap te werpen ,
niet willende ver-

ffaan dat de wéet-nieten en ongeletterde fuls

omtrent de belichtingen niet verboden is*

Maar zy hebben alleen genoegm hetfien , en
haar oegen eens rontonue wenden , en het

dak om hoog te befehauwen, haar hand op te

heffen , en iiilfwijgfaam haar luft te boeten

,

vreefende dat hy yts cjualyks moehte voor den
dag brengen, dat niet te paffe quam.

Maar die met een goet oordeel en wijsheid

befïchtigt’t gene fahoon is , die lal niet alleen

met het gelicht te vreden zijn, tnéin ik,om die

fchoonheitcens uiterlyk te beoogen : maar hy

ia! lijn beft doen, foo vee! in hem is , en daar

op aanftaan , en van het felve een' Gratie

maken. Vorders defe vergeldinge isgeen lof

van het huis ,
( want dat pafte beter dien Ei-

landfchen jongeling) te weten ,
om het Huis

van MeneUiis met verwonderinge te be-

fchouwen , en met die dingen die in den he-

mel fchooazijn , desfelfs elpenbeen en gouc
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te vergelijken , als of hy op de aardeniet

fchoonder geilen had) maar daar over te ipre-

ken, de beiiebyeen roepende , cenfport van

Oratien te vertoonen , dat ook een gedeelte

vanpryfenis.

My dunkt dat het een voortrefteiyke laak

is j dit over een Huis te doen dat feer fchoon

is, om daarover te harangeren, vol van lofen

eere, en de hem wederom doet klinken , even

ji als de fpelonken , en te beantwoorden ’t gene

j

gefegt wert ,

y
t fclve verlengende , en aan de

I laadlewoordenblyvende, evenalseenlee-

rende toehoorder gewoon is , '’t geen gefegt

iSi noch eens herdenkt, en die fpreekt, onüer~
s

wijlen pryft, geen veranderingen (^t welk de

Mufen ongewoon is) met de felve makende i

f
t welk ook gebeurt op derotfen derHerds®

ren , want wanneer zy ftngen ofop de fluit

jpelen, klinken defelve wfederom«

De weet-nieten en ongeleerde meinen

dader een Maagt is ,
die de fingende of roe -

pende op die wyfe beantwoorde, welke in
9
t midden der ongankbare rotfen foude woo-
nen, cn daar van daan antwoorden. Hier

wert ook met de trefFelijkheic en koftelijkheid

van foo een Huis, het gemoet van den gewag-»

maker opgeheven, en daar toe opgewekt, aan

wie hetgefichtyts aandiem en onderwerpt*

Want daar fchijnt bynayts fchoons door de

oogen tot het hert toe binnen te dringen » ni

welke hy een welvercicrdc en dzamengehel-

de Oratie re voorfchijn brengt.

Sullen wy tAch\lUs geloofgeven t
welken

M 4. hei
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hecgeficht der wapenen hem tegen deTroj/e>

nm aanhitfte 3 en na dat hy het felve eens otn
tc beproeven gedaan hadde, Co u. hy m een
hoogte ais opgenomen zyn gewet ft door be-

geerte vaa den Oorlog ; fou dan de y ver van

weUprekentheitook ymand in foo fchoonc
faken niet ©ntfteken? Het was Sccrates ge-
noeg , den aardiger Plat4nm boom , hei
groene kruit, en de heldere fontein, met verre

van I lijfut : aldaarlat hy , wanneer hy dien^

Ph&dt.M van Myrrhïnujïen , met woorden
befpotte.de, en de Oratie van Lyfia, deSoon
van Ceyhahis wcdcrleido>doe liep hy de (ang-

godinnen aan,tï>einende dat die daar in de ee-

pigheit foude komen, en hem helpen , om de
liefde di€ hy tot die Oratie had. Dien ouden
Gry&art fchaair.de fich nier,maagden by hem
ie roepen, om de liefde der Mannen te ver-

ftaan* Souden wy niet denken , dat hy in foo

fchoonen plaats niet wel ongeroepen foude
komen i maar voorwaar niet alleen onder de
fchaduwe, ofdien fchoonen Platanus boom
foude haar intrek wefen, nochte die fchoon-

heit aan den ïlijfus latende , fukgy het felve

vergelyken by het goude huis des Konings.

Wanrfyn vervvonderinge belfond alleen in
’ treffelykheid en kofteiykheidt , maar met de
konft,fchoanheit, vermaak offrajigheidc der

deelen, behoor lyke gefchiktheit , was hy niet

bekommert: het was niet met gout hier en
daar marelyk vercieit , maar het was t'cene-

maai een Barbarifch (pekrakcl , niet anders

dan rnet rykdommen opgevalt, gehaat van de

Hen*
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fienders ,

en roeminge van 't geluk , de gene

die fulx befaten : maar om yts waarlyx te pry**

fen f wa$?
er niet voor hem. Noch daar was

geen reden wegen den fchoonen rfacide? p

noch fyn vertooningen deden niets tot dc

wellufteh, nochte verforgden niets * ofdc
fienders die fouden het pryfen, öf niet , maae

dat was'er alleen,datfe
?
c met verbaafthdtfou*

den befchouwen. Want de Barbartn zyn
niet beminnende,

?
t geen eeriyk is , maar ïect

yverig tot rykdommen.
De fchoonhdr defes Hiufes,i$niet gemaakt

na de oogen der Barbaren ynoch na de hovet-

dy der Perfianen }
ofna de Koninklyke roem s

hier hoeft geen arme fiender 3 maar een ver-

fhndige, die niet alleen door het gehchr oor-

deelt, maar door een overvveginge en agtingè

de woorden volgen, Want ’t geen fiet op het

fchoonfte van den dag, 'tis hctfoeÜe gedeel-

te , hetminnelijkfte, en het begin, en na de

Sonne fier, zyftde vo! licht,
;
t felve met openc

deuren ontvangende , volgens de oude , die

ook hare Tempelen tegen het opgaan dc£

Sonne lieten hen ; vorders dat de langte mee
de breeten

3
en defe beide wederom met de

hoogte wel overeen komen , de venfters ook
vry

,
en nergens van daan belet zyn , enm

ydér tyd van 't jaar wel geplaatft zyn, hoefotë

dir, fegik, niet vermakelyk zyn, en ten hoog-
den lofwaardig >

Ondertufïchen fal ook ymant over het dak

verwonderen , dader in foo een fchoon ge-

bouw niet ovcsvloedigh is , en in foo een

M 5 fchoon
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fchoon werck niet te berifpen valt, alwaar

liet gout geplaats is , d3t men het daar niet on-
snacel

i
jek opgehoopt en het, maar evenals

«en fchoon en gematigt vrou-menfeh, is het

genoeg om een goede verciering te hebben ,

een halscieraatom te hangen, een ring aan

de vinger, of pendanten aan deooren, om
yts in de hair-fnoer, met welke liet hak opge-

bonden is, welke foo veel tot fchoonigheit

geven
, als liet purper tot de kleedinge. Maar

de hoeren, voornainentlijk die wat ieelijk en

oabefneden van trom zijn, behangen haar

overyloedig met purper , en maken haar hals

vol gout , memende door hareonmatige klee-

?en en goude verciercels fig fchoon vange-

daante tc maken en daar by tninnelijck : want
^rgeen aan haareigene fchoonheit ontbreekt

,

foeken fy m e r u eerlijke verder fe is op te q u ik -

ken. Sy beelden haar in, dat harefchouders

door het blinkende gouemeerder lullen ver-

dere werden: ook dat de dikte en ongel jk-

heit harer voeten onder de goudene pantof-

fels lullen bedekt werden : fy hebben ook die

meininge dat haar aanligt door het oppron-

ken 9 meer geiieftalt fa! zijn.

Maar een fedige vrouw
,
gebruikt het gout,

daar fy het van nooden heeft matei i;k : defe cn

vreek Ook niet haar aanligt naak te toonen ^

even fqo gaat het ook met het dak van dat huis*

ja liever met het hooft, *t welk wel fcer fchoon

t>y fig felven is ,en foo veel met gout verciert,

als de herren in dén hemel *s nagts met wij*

digheden van elkander üaan 3 vyelke fig ver-

soo»
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tooneh als vuuren die hier en daar ukblinken,

maar foo het eenst'eenemael vuurigfeheens

Touw het niet fchoon maar vrefelijk fijn.

Vorders fietmen , dat hetgout hier niet le-

dig is 3 om fig daar maar alleen in te verman

! ken , tuflehen het andere werk ingevoegt is 9

maar het geeft ook geen onvermakelijke glans

i
van fig, en vervult het geheele htiis met fijn

rdodigheit. Want wanneer het ligt van den

dag tegen het goud weder afftetic, worthci

ij ligt met die roode bl inkenthe it gemengt.

\Gene nu gaat na het opperPre van het huis,

is ioodanig , datfe Homerus tot een prijfcr

van nooden hebben , die de felve een hoog-

I dag, gelijk de fiaap-kamer van Hekntt , offeer

blinkende als den Olympus noemt. De ande«

)j

re verder fels ,alsbefdiilderdemuuren,fcho<>»

jnigheit der verwen , yders 'imftekentheit ,

neerfiigheit , en waarheit, kan men verge-

lijken by de blijde en bloem- dragende weyen
in de lente tijd: behalven dat die ook ont-

bloemt werden , verwelken , verandert vver-

ij den, en hare fthoonigheit afleggen: maar

dit is een geduurige lente , en een wei die

noit verwelkt, hebbende een ónlterfelijke

bloem , welke alleenigtoelagt ,en deadnge-

nam igheit doet afplukken. Wie foude in dees

jen diergelijke dingen niet vermaakt werden?
of wie fou niet , al was het boven fijn magt

,

daar een oratie van willen hebben ? daarhy

weet dat het vry leelijk is van die welkeniet

;
laggen bevat werden 5 oyerwonnen en agter

gelaten werden?
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Het aanfien van fchoonigheden heeft een

feer groote aanlokkinge , niet alleen onder

de menfehen, maar ik mein ook dat de paar-

den 3 liever door gebloemde velden rijden ,

welke aangenaam en fage zijn > daar zy fig

nergens aan flooten. Want hy gebruikt dan

de volle loop 5 en geeft figop defnelügheit

mt 3 en twift met de fctioonheit des velts.

Als een pauw in *r begin der lente op een

velt komende 5 en de bloemea beginnen voort

te komen 5 die feer mifinclijk en bloemel jk

iijn,en met volle koieuren verdere: hygaat

dan felfs met uitgeftrekte veeren 5 heffende

fijn lieert op 3
vertoonende die aendeSon ,

hy vertoont ook defielfs bloemen en de

lente in lijn veeren, even als ofhy het veld

ïrotfereh wildé: hy keert en draitfig om , en

maakt als een hede pompe van fijn fchoon-

heit 3 wanneer hy nog fchoonder fiet door de

glans van de Sonne * wanneer haar dc koleu*

ren van d’eqnki d’ander veranderen * die elk

om een fchoonil is.-t Welk medi ink opperde
van hare vleugels gefchiet , want elk vertoont

fig als een hemeliche regenboog 3 die te

voren koperig fcheen, neigt fig een weynig
sm fiet als gom : en *t geen in de Sonne blauw
iehynt is in de febaduwe groen

3
alfoo wert

m de verkheidentbeitdesligtsookdekoleu-

ïen der veeren verandert.

Want hoe de MIe zee ymant kan uiteiffen

.

ca tot begeerte aanlokken 3 weet gy lieden 3

al is ’i dat ymant verre van de zee afwoont , en

in zqq faken feer onkundig is 9 fal hy nogtans

be-
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begecrig zijn dier in te varen, en verre van

land gevoert te werden ,
voornamemlijk wan-

neer hy voor de wint heeft , en net Scheepjen

fachjes fier gaan. Om defe oorfakc dan, is de

fchoonheitvan dat Huis bequaam genoeg,om
het felve door Oratien vermaart te maken , en

de uitfprekers op te wekkem Daaropi geloof

ik zulx wel, en ben daar toe aangeraden , en

in het Huis gegaanom te fpreken, als door een

Speehrad of firene getrokken zynde, geen

kleine hoope hebbende, alhoewel myne Ora-

tien voor defen mÜmaakt en onaardig waren,

en fclieCnen maar alleen fchoon en fraai te

zyn , even ofte maar met cierlyke kleeding op-

gepronkt waren.

Vorders (ekere andere Oratie,niet wonder-

baarlyk traag, maar feer moedig, gelyk men

fegt, fpraktny tegen in het feggen , en wilde

myn aanfpraak breken ,
en na dat ik een eind

van fpreken gemaakt hadde, feide
,
dat ik de

waarheide niet gefegt hadde : maaffich ver*»

wonderde , dat ik fèidek felve tot Oratien njt

te werken, bequaam te zyn ,
te weten, dit

Huis met gom en fchilderingen verciert. Maar

dat het heel anders was. Derhalven, foo hes

u lieden goet dunkt , fa 1 de Oratie hier als by

haar Rechters fpreken, voor foo veel dse denkt

dat een enkel en mifmaakt huis voor den Re-

denaar beter is.

My hebt gy lieden nu gehoort ,
met myne

Oratie: dèrhalvenis het onnodig, over een

faak tweemaals te fpreken : laat hy hier danby

komen en feggen, ik (al fnlfwijgen , en eenig-

finswykem M 7
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Derhalven, gy Mannen, Rechters, legt

Oratio
,
delen Órateur, die daar terRont ge-

fproken heeft, prees dat Huis wonderbaarlyk,

en vercierdc dat met fijne Oratie. Ket zy verre

van my dat ik dat berifpen wil, of verag-

ten. Maar ik wil daar liever by voegen 'tgeen

hy achter gelaten heeft , want hoe fchoonder

die u lieden fal fchynen, foo wort die betoont

meer contrarie te zyn, totgemakkelykheit en
gebruik van den Segger.

Vooreer ft, eer dat hy gewach maakte van

het Vrouwen-cierfe! en hetgout, fultgy lie-

den my toelaten, bid ik, diergclyke exempelen
te gebruiken. Want ik fegge, dat de fchoone

Vrouwen niet alleen iet toebrengen, om de

fchoonheit te vermeeren , maar in tegendeel

daar van af te fchrikken, wanneer die gene die

haar by geval aanfien, haar over die koftelijke

gefteenten, en dat gout verbaaft ftaat, daar hy
behoorde de koleur, hals-armen en vingers te

pryfên,maat hy verflaat defe, en treed over tot

de fteenen Sardix, ofSmaragd > ofhy fiet op
de hals en arm'cieraden,foodatgy met recht

vcronachtfaamt zynde, fniertc aangedaan
wert.

^clsnootfakelyk dat hem ook fulxgefchie-

de, die onder foo fchoone werken een Oratie

wil opfeggen j want het fchuik tuftchen de
grooten, van deftige zaken, pcgeen gefegtis,

het wert verduiftcrt,en als vveggchaalt; even,

alsofymandeenllanteern die daar gebracht

was, op een groot Lyk-vuur fetre, ofeen met
by een grooten Ohphanfc liet fien. Derhal-

ven
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ven moet den Scgger fich daarvoor wachten»

Ook verbyfterthy deftcm, welke in foo een

klinkent cn weerga! mig Huis (preekt. Wam
hy antwoort, en die klimt wederom , en
fpreekt regen , javerfmaorten overftelptde

Item des Sprekers,gdyk het Trompet omtrem
de Fluit,foo men tegelyk op deïelve blaaftj of

als de roejers, die op het geluit van de zee mes
haar riemen roejem De groote van de hem
overwint de kleine, -

Nu \ geen onfe regenpartyder gefegrheeftv

dat de fchoonheidt van dat Huisden Spreker

opwekt, en vaardiger maakt , *r welk na mym
gevoelen op verfcheide wyfèn kan genomen
wérden. Het maakt verhaalt en verfchrikt die

gene , wélke denkt dat alderfehandelykrt is?

dat in een fchoone en deftige plaats géén
heerlijke Oratie kan gehoort werden. Want
dje aanwijzer is alderbaarblykelykft, gelijk als

wanneer ytnanteen fchooii Krijgs- kleed aan
doet , én dan voor de andere gaat vluchten ,

daar hy nobeider is , door dien hy met uitre-

kende Wapenen vercrert is: het fchijnc my dat

dien Orateur by Ffomems , dat ook overwo-
gen heeft,en daarom min ft op de fchoonheid
toegêfien heeft , maar liever fich by een oner-

varen menfeh vergeleek, waar door fijn

Oratie des te hcerlyker foudé fchynen, vérge-

lykcnde die by de mifmaaktheir,voomamenc-
lyk daar fulfcnootfakdyk zy , dat des Sprekers

geeft omtrent het gelicht wert vaft geknevek,
cn de neerftigheic en fbrge omtrent het over-

denken vemvakt 2 niet tochtende fich op de

Oartie



aSoc Ltrci anus
Oratie uit te leggen* * Watis'er dan nog ove-
rig,waarom ymant yts gering er foude konneni

feggen, alshy met lijf en ziele geduurig op die

lof beftg is? want ik Ha o ver re leggen, dac die

tegenwoordig zyn 3 na dat zy by foo een Huis

quamen , werden zy van hoorders , fïenders

:

het is nu geen Demedom t?hemius,Thamyrss,

artmphion, of een Orpheus
,

die een Oratie

doet, welke de gedachten van het hen konden
aftrekken: maar foo ras ymant over den drum-
pel is getreden , wert hy over die heerlyke

fehoonheidc verfet ? waardoor hy niet eens

herbegin van al die woorden fchijnt te hoo-
ien : maar hy is alleen befich om te fien

,

ten zy ymandt t’eenemaai blindt mocht
zyn , of b«y nacht was

,
gelyck den Raadt

in de buurt van Mats 3 aldaar om te hoo-
ien quam.

De kracht der woorden is veel geringer

dan ddelve met het gefïcht foude lirijden 5

welk de fabel der Syrenen , vergeleken met
deGorgonen ,lichte!yk kanleeren. Want zy

rtreelden en lokten de Schippers aan, al fin-*

gende en fiatterende met liederen
,
welke de-

felveeentyd langby fich houden ; in ’t kort,

de (aak fêlfs , heeft eenig uitrtel van nooden ,

ondertuiïchen ais yemandt die verby ge-

varen heeft , en wilde het Lied met toe*

gefiooten ooren niet hooren : maar de

fehoonheidc der Gargonen
,

welke feer

wreedt is
, die ook verkeert omtrent de

quetfende dcelen der zielen , want de

aanfienders werden terftondc verbaart en

ver-
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verdomt* of volgens het behagen der fabulen,

gefegt werdt, werden zytcrffondc dooy de
groote vcrwonderinge in üeenen verandert-

Daarom/’
t
gene terifont van de Pauw gefegt

is * dunkt my tot myn voordeel gefegt te

zyn. Want haar fchoonheidc bedaar in

baanden , maar niet in de dem: want zoo
ymant by defelveeen Nachtegaal en een
Zwaan ftelde* en die liet fingen * maar onder
het fingen een leggende Paauw toonde * foo

weet ik wel dat hy fijn oogen hier na wenden
foude 3 en feggen de fingendc vogels goeden
dag.

Soo on wederdrijdelyk fchijnen die verma-
ken te zyn > welke door het oog bevat wer-
den. En foo het u lieden belieft , fal ik een
geleert Mantot getuige bybrengen , die my
terftont daar in dienen fal * dat * die door het
gefieht bevat werdén , veel meer bevat wer-
den dan door het gehoor. Hoor hier Roe-
per, brengt my hier Horodctus , de Soon
van Lyxus

, item Ffalicarnajftnfer , om
dat nu wel gedaan, engehoorfaamc heeft ,
Iaat hem hier brengen,, en getuigenifle ge-
ven

j hoort gy lieden hem dan in de lonifihs
taal fp reken , even als of het hem gewoon
was. Gy Rechters , defe Oratie föl u heden de
waarheic feggen, gelooft haar , 't geen fy hier
van feggen fal, dat men hetgefigt boven 't ge-
hoor behoort te Hellen , want de ooren zyn
minder geloofwaardig als de oogén. Hoort
gy lieden de getuige wat hy fegc, hoe hy de
oogen daar in piijft, em dat met recht 8

want
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want daarzyn wel woorden opgehaalr, wel-
ke verdwijnenden foo ras weg vliegen, als die

gefproken zyn.

Maar het vermaak, V welk in *t hen behaat,

blyfc tegenwoordig behendig,en lokt den be-

fchouweraltyd na fich. Derhalven hoe fou

Jöo een fchoon huis vöor den fegger niet

fwaar en moeyelijk zijn , dat van alle kanten

hgbaaris? ik heb het groothe nog niet gefegt.

Want gy heden zijt regters, en terwijl wy
Ipreken, het gy lieden om hooge na het dak

toe
,

en verwondert uw over de muuren
; gy

behet ook de Sehilderagien van huk tot huk,

gy lieden hebt niets aangefien of ge»

fchroomt.

Is niet fonder verlof foo uw ytsmenfchc-
lijks wedervaren is , voornamentlijk ontrent

füike fraye en verfcheide voorwerpen. Want
de nuttigheit der oude hihorien en de neer-

ftigheit der konhe , hebben een aanlokkende
kragc, en vereiffen geleerde toehoorders. En
op dat gy niet t’eenemaal met de oogen afge-

keertzijt, ons verlatende, wel aan, ik fal

die met een oratie , voor foo veel in my is , af-

penceelen. Wy Tullen hoop ik de toehoorders

ook vermaken , foo wy hooren die dingen , ,

met welke wy ons door de oogen vermaken.

En daarom fal ik miflchicn pnjfens waardig

zijn , en daar door boven mijn regenpartijdige

gehelr werden , op dat ik fulx felf too-

ne , cnu lieden tweederlei welluh vcrtoo-

ne.

Vorders fietgy lieden de moeyclijkhcit van

die
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drc genegenthcit , te weten hoe fwaar die is

fonder koleuren , offiguren en plaats, foo vee*

beelden by eente fchikken. Want her is fee-

nemaal een kleine affehilderinge van woor-

den. Als men aan de regterhant in gaat is dat

Mtbhpifch® qua ar tufieheh de ^rgolifche fa*

buien gemengt. Perfeusverflaat het zee mon-

fier 3 en helpt ndromeda , een weinig daar

na trouwt hy met de felvc , en gaat met haar

nahuis toe. Het is daar buiten de gemeene

egels gefielc
,

daar hy na de Gorgonm

vliegt.

Die konfienaar heeft in een klein begrijp,

met groote navolginge gefieit de befchaamt-

heit en vreefe van een maagt ;
want fy fiet van

een hooge rotfe een gevegt. en de fioute min-

ne van een vryer, met het vreefehjk gefigt

vaneen monfier: defekoomt feer fchrikke-

lijk met een opens-fperrenden mont. Maar

Perfiut vertoont in fijn linkerhand de Gorga*

na, en met de regterhant fiaathy het fweert.

Wederom , voorfoo veel als dit monfier A/e-

dufa aanfag, veranderde het in fieen : maar

het overige dat nog gefieit is , wertmeteen

kromme houwer geflagen.

Na dit beeft, was een ander feer regtveer-

dig beek gèfchiliert ,
welker principaal de

fchilder van Eimpidescn SophocUs fchijnt ont-

leent te hebben , daar foodanigen beelteniiïe

van gepenceelt is:} twee jongelingen, dat mak-

kers zijn, te weten Pylades van Phocettfen ,

en Orejlesy wanneer fy doot zijn, fig ag-

ter het Koninklijk huis verbergende , en hei-

ms--
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melijk opftaande, Haan fy beiie JEgyfthum
dojt: Clymnefira. is nu doot gefmeten, en

leid half naakt in haar bed. Over welke daat

de hecle familie verhaalt fiondjfommige wil-

den op de vlugt*

De fchilder heeft yts eerlijks uitgevonden
,

welke Y gene oneerlijk in dele fake was , dat
r

toont hy alleen, en flek het als gedaan: de

jongelingen Iaat hy nog in de dootflag van den

overfpeddetv

Na defe is een fchoone God
,
en feer fchoo*

nen jongeling 5 Y fchijnt wel een minne-fpel

:

te weten Eranchu* die op de rotfe fit , heb-

bende een haas , met welke hy tegen de hont
ipeelt* defe fchijnt hem van hoog aan te

fpringen 3 Afolia daar by ftaande* lagt: hy
vermaakt fig met de fpelendejongen ? en met
de fpringeadehoncU-

Dan lbo volgt Ptrfeus t beftaande dat van 1

het monfter, afilaande het hooft vanMedu*

fi* > en Minerva die Perfeus overdekt: defe
0

heeft nu die daat beftaande , de feive nog niet

in fijn fchile gefien , te weten , de beekenifte

van Gorgon : want hy heeft de ftraffe gefien ;

van het ware afbeek fel.

In Y midden van de muur over de deur , is
’

het huisjen van Atinerva

,

en de Goddinne
felfs uit witte marnier gehouwen : baarkleed :

is niet op fijn oorloogs y maar als wanneer de
Goddinne vrede maakt. Hier na volgt nog een
anderMlhcrw; niet wel uitmarmer , maat
wederom een fchilderie , welk den minnen-*

den VhImv.u* agtervolgr, fydanvlugt, en

na
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na die vervoigkige wert Erichthonius voort-

gebragt Dan komter weder een andere ou-

de fchildcrie : Omr. draagt Cedalion , blind

zijnde : dewijl hy foo gedragen wert,

geeft hy hem de weg na het ligt te ken-

nen. De opkomende Son geneefi fijn

blindheit. VuUamts befie: dit werk van

Lemma af.

Na ddè volgt den rafenden TJiyfjUSi wan-

neer hy met de «Amdm niet wilde uit-

trekken* Daar zijn iiu Amballadeiirs die hem

toepen. Alle die dingen welke tot de vein-

fi.nge behoorden ,
waren alle probabel, te

weten de wagen ,
de ttrijd en onbehoorlijke

tYarnen voeg ,
en de onwetentheit > van bet

gene gedaan w-ierde : maar hy wert tegen ge-

gaan door het veroonen van het kind. Want

Balawedes, de Soon van JSfauplius , de faak

verkaande, j
kreeg Tdenmhus by de vodden 3

en dreigde hem te vermoorden , hébbende

débloo^edegcnin de hand, gelyk defen een

rafernye verciert, foo houd hy hem ook als of

hy toornig was. Maar Wlyffts begon door

vree Ie weder bedaart te werden, hy wert Va-

der, en legt fijn geveinftheit af.

Op het laatfte is Medea gefchildeitjVolnyd

cn jaloersheid brandende s de jongens aan-

fiende , enyts groots bedenkende, fy heeft

een fwcert , die arme bloeds liaan daar al

Liggende by ; niet wetende wat ’er gebeuren

foude ,
aanhende het fwaertin de handen van

hare moeder,

fikt gy nu nkt mannen regters ,
hoe dit al-
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les den hoorder aftrekt, en tot het gelige la-

ten wenden? fy latenden fpreker alleen ; ik

heb dat met woorden agter volgt, niet als een
tegenpartyder , hem voor ftout en ligtveerdig

houdende , om dat hy fig irifülkemoeyelijk-

heden al willens geileken heeft , beftraft hem,
haat hem , en laat henrmet fijne oratien al-

leen ; maar op dat gyhenvmcer in fijn vaar-

water moogt fitten , en foo veel het mogelijk

is door de vingeren kijkt; hoort die dingen

maar die gefegt werden , by uw feiven de
moeyelijkheit der fake overwegende. Ik kan

ti lieden niet voor regters maar voor mede-
helpers gebruiken, v

c welk de kofieüjkheit

van dit huis niet onwaardig fa! fchijnen. Wilt
uw niet verwonderen, dat ik dit voormijii

tegen-panijder bidde. Want ik bemin dat

huis, en die daar in fpreekt, het fy wie hy rs,

ik wenfe dat hy mogte vermaart werden.

L U C I A N I

Jupiter tegen geiprooken.

Het begrijp de[er tfamen-Jpraak is , datJbo
wanneer alles door het nootlot en noot-

fakelijkheit geregeert wert , te vergeefs

is de Goden te vieren3
te offerenj,

en godde-

lijke eer aan te doen
:
ja dat zy met beter

[ouden zyn dan dewenfehen , maar datze
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dan alleen dienaars waren van het noot«

löt-y en nootjakelykheit3 foo alles door
haar beftiert wierde , datdeyuaden dan
[ouden gefirafi werden , *0 de onfchuldige
niet lydenJouden .

Gyniscus en JupiTER.

Cynischs» L leve /«jdf^ik hoop nooit fol-

ke (innen te krijgen , dat ik ooit
eenig gout of filver van u fal behoeven te eif-

fchen 3 gelyk alsfommige doen, diegy niet en
hoort. Maar dit eene wilde ik wel dat my 2e-
beurde.

/ö

Jüpiter. V/atis dat€ynifie} gy hebt wei-
nig gebrek.

Cyn- Antwoort my op defe moejelyke
vraag.

j uP. Vraagt wat gy wilr.

Cyn. Dewijl oyHmeras QnMefiodm wel ge-
lefen hebt,fegt my eens of het waar is, ’c geen
zy van het nood -lot * en de fchik-goddinnen
gefongen hebbenden ofmen dat niet eenighns
(oude konnen ontvlieden.

Jup. Jazy: alle menfchelyke dingen wer-
den door haar befliert. Al wat onder haar
fpin-rokis, heeft fijn befluit.

Cyn. Zullen wy dan (eggen dat Homeriu
jokt, als hy fegt: dat \y niet Jonden wil der

fchik-goddinnen in het onderaardfche RJjkx
fomen.

lup. Grooteiyks, daar gdchiet niet buiten

hare
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hare wee cn haar linie. Als de Poeten

door aanblafcn der Mufen fingen. z>a fy

geloofwaardig , anders niet.

Cyn. Zynderdan geen dry Schik-Godin-

mQn i
Cloto 3 Lachefa en *dtropos}

Jup. Ia.

CYN.Dewyl dan het Noodlot endeNood-

fakelijkheit Godinnen zyn
,
hoe zyn fy dan,

of-wat macht hebben fy? hebben fy een ge-

lyke 19e met de Schik*Godinnen s
of zyn fy

meerder van mager Ik hoor welfomtyds dat

de Fortuin en het Noodlot dc machtigde

sym
Iup.

?
c Is niet geoorloft u alles te feggen*

W~r roert u dat aangaande de Spaar-Godin-,

nen ?

Cyn. Segt my eer ft of fy over u gebieden,

en My* lieden van haren draad afhangt.

Tup. Uit nooddwang, Cynifce- Waarom
lagtgy?

Cyn, Die veersjes van Homerin quamen

my in den fin , daar hy u al rede-voerende in-

brengt 3
wanneer gy dreigt de Aarde en de

Zee by een goude ketting op te halen. Ik

fchrikte over uwe derkte 5 als ik dat las ;
maar

gy hangt met al u dreygementen en farring 3

dunkt my,aan een fyn draatje.Ik meen dat het

Cïotho dan beter pad te roemen ,
wanneer fy

11 van haar fpinrok fiet hangen , gelijk een

vifch aan den angel. -Als wy en gy-lieden

dan van haar afhangen , waarom offtren dan

de menfehen aan udieden? ik fie daar dan

geen nuttigheit ter werelt in.

Iup*
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Iup. Defe vragen komen u van de SophiP

ten > denk ik , die (eggen ,
dat de ménfchelijKC

dingen Tonder vooHicnigheit beilierc wok

den ; maar fy Tullen haar üral nog wca <siy-

oen.

Cyn. Daar komt het niet van daan ,
maat

ik Tal Li nog met een woortjemoeijelyk vallen^

liet dat gyVoorfigtig amweort. Segt gy niee

dat alles door *c goet-vinden der Scmk-Go-

ciinnen ge Tchied }

Iup. Ja. -

'Cyn. Èn datgy-Iieden detnagt hebt, te

veranderen cn t
?ontbafpelen.

Iup. Neen.
, r

Cyn. Wilt gy dan dat ïk het gevolg fegge*

’l zy dat het wel oi qualyk is ?

Iup. Het is wel. De offerhanden zyn mee

gedwongen , maar fy doen dat ,
als ot iy nee

goede van ons wagtën.

Cy n. Is dat genoeg dat gy légt 5 aat fy nilks

uit eigen wille doen. Dat het een Sophilt was*

hy fou terftond het onderfcheit tuffehen de

Goden en Menfchen vragen , wyl wy alle met

deGodenvande Scldk-Godinnen afhangen.

Millchien Tultgy antwoorden ,
omdat fy on-

fterffelyk zyn ;
maar daarom zyn iy te onge-

lukkiger: want de menfchen raken door de

dood noch eens vry, maar gy -lieden hebt dele

ongemakkelykheit eeuwig.

Iup. Dat is nochtans ons geluk , dat wy ai

tyd leven. „ , ,

Cyn. Gy-lieden hebt niet alle een geluk

dewijl het ongelyk gedeelt is * alhoewel g

II. Deel W »
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de gelukkig fte van allen zyt: die de Aarde
en de Zee by een ketting ophalen kon : maar
Vulatnus gaat manki Promotheus is aan k
kruis gehecht. Wat fa! ik ook van uw Vader
leggen , die met helfche banden gebonden is ?

Gy- lieden zyt hoeren jagers j en werd ge-
wond. Gykunt niet loochenen dat ^fpollo

by den Koning^dmetm in flavernye geweefl
is. Somtyds worden uwe Tempels ook wel
befloolen :fommige van u-lieden beelden zyn
vungout, filver, koper, keen of hout, foodat
dit geluk al vry watongelykgedeelt is.

ïup. Braaktniet al te veel boofe woorden
tegen ons uit, Cynifie, of’iioude u qualyk be-
komen.

Cyn. Dreigt foo niet, Iuplt€r y \yyPer nie

Tonder het befluit der Schik-Godinnen ge-

ichied. Schelmen en vagebonden rakender

wel ongeftraft door.

Iup. Wift ik het niet dat'erymantfoude
zijn , die de voorfknigheit der Goden teniet

foude doen ?

Cyn. Gy vreefl haar 5 Xup'uer , en ik weet
niet waarom. Waar is dan u diedervoorfie-

nigheit , iVcymand uit de Schik-Godinnen,of
nog een hooger?

Iup. Ik heb te vooren gefegt, datgy fulks

nietmoogt weten
5

ik fic wel waargy op uit

wikdraaijen , te weten , oPer eemge voor-

iïenigheit van ons over de mem'chen is.

Cyn. Gy hebt terkond feite bekent dat

Sehik-Godinnenzyn 3 en dat alles door haar

geregeett word ; of gy mogft uw woorden
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weder willen herroepen,

Iup. Geenfins.

Cxn. Dan zy c gy-Iieden de dienaars en na-

ven van haar : fy vooriien alles ,
maar gy-lic 1

den zy t de intërumenten waar door.

Iup. Hoe dat f

Cyn. Soodanig, de boorende fciiaatdie

de Timmerman gebruikt , lal niemant do

Werkbaas noemen : nog dat het (chip een

werk is van de fchaafof boor , maar van den

maker; even foo gaat het met u-licden ook,

De menfchen hoorden dan het NoocTlot te

offeren * en van haar allés gocts te eincnen.

! En dcwylfy alles beflooten hebben ,
hetgaac

dan foo het gaat , ofwy offeren of niet 3 alles

gaat na hetbefluit. ..

Iup. Gy wilt die Schik-Godinnen ook die

I eer ontrekken , dunkt my. Wy behoorden

ge-offert te worden om de voorfeggingen US

orakelen die van ons gefchieden.

Cyn. Die voorwetenthe.it kan ons geen

nut doen, wyl niemant debefluiten ontwy-

kenkan : ookzyn de orakelen dubbelfinnjg,

foo dat fy altyd op het befluit uitdraijen.

Iup. Dat doet yfpolio uit eenig infigt,

Cyn» Dewyl hy een God is 3
hoorde hy mee

||

toornig te werden ;
maar het Nood-lot had

het miikhien foo beflooten , dat dien Ly ^
fou bedroogen worden : derbalven hangen

n-lieder waarfeggingen al van de Schik- God-

dinnenaf.
. .

Iup. Gy fchynt’er ons heei uit te willen

.1 boenen, ons vergelykende by fchaven én boo-

N i ren*
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ren, Weetgy niet dat ik met de blixenrwer*

pen kan i

Cyn, Werpt maar , indien het foo bcfloo-

ten is * ik fa! u daarom niet voor recht roepen,

maar liever Clotbo 5 die my door u Haat. Maat

antwoort my eens 3
waarom laat gy foo veel

fehelmen en boeven vry ,
(onder de minde

fchoot van uw blixem uit te fpatten ? daar men

ilet dat een onnoofel Reifer gefiagen werd$

waarom fwygt gy , ofmag ik dat ook niet we-

ten?

Iup. 't Is zeker onredelijk dat gy fuks on-

derfoekt
: gy maakt my baloorig met al u door-

fnuffelen.

Cyn. Derhalven mag men dat ook al met

niet onderfoeken, te weten van u , het Nood-

lot en de Voorfïenighcit; waarom dien hei-

ligenen rechtveerchgcn man Pbocion in fui-

ken armoede ge florven is 3
als ook ^rifiote-

les 3 maar die twee Neven ,
C&llias en^ ld -

Viadzs 5 die foo ongeregelc leefden , met dien

fchelmagrigen Miduts
, en dien wyfagtigen

Charops van JEginetcn y diefyn Moeder door

honger heeft laten derven , defe laat men loe-

pen. Socrates is aen de elfmannen over ge-

levert, en Ai&lytus niet» SdYd&tidpA-lus laat

foo veel regtvaerdige mannen kruicigen, het

fou te lang vallen alles op te halen.

Iup, Weefgy wel, dat die na de dood (uilen

geflraft werden, en de regtvaerdige daar en

tegen gelukkig zyn?

Cyn. Gy fpreekt van de hel, Tltyd en

Tantali5 of'er fulks is; fal ik bed na de doot ge-

wanvorderu ^Pc



iegen gejproken* 2 9-g
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Iüp. Meint gy dat 'er geen ftrafnog beloo*

ning van 't goede te wagten is ?

Cyn. Men (egt dat Minos van Crsta die

veroordeelt heeft. Maar feg eens , is dat uw

Soon ?

Iup. Waarom ?

Gyn. Wie flraft hy meefl ?

Iup. Dequade,ge!yk als Vadcr-möorders

en kerk-roovers.

Cyn. Wie brengt hy dan in k gebied der

Helden ?

Iup. De reelitvaerdige.

Cyn. Waarom dat?

Iup. Om dat d'cene ftraf * en d ?jndere eeré

J

waardig zyn,

Cyn. Soo ymant tegen fijn wil quaat doet 3,

fël hy dan ook Üraf verdienen ?

Iup. Geenfins.

Cyn. Soo ymant dan tegen njn wil gost

doet, fal hy dan ook gcloont wordend

Iup. Neen voorwaar.

Cyn. Dan moet ’er niemant geiira£t?nodi
1

geloonc worden.

Iup. Hoe dat?
;

Cyn. Om dat allesdoor het Nood-iot ge-

fchied ,
foo gy anders de waarheit gefprooken

hebt ; te weten 5 dat deSchik-Godtnd
oor(aak

van alles is. Is het dat d’een den ander dood

Haat, foo heeft (y de fchuld: werd'cr Kerk-

I
roverye gedaan , foo is ’t haar te wyten. Daar-

om fo Minos regt fou willen oordcden3
moelt

I het Nood -lot voor Sifvphus lydcn ,
en de

Schik-Godin voor Tantalus. Want wat quaat

N l
bw?
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hebben fy gedaan , wanneer fy het befiui: voi-

doen ?

Iup. Gy zyrniet waardig datikje meer be-

fchck.gGve 3 gy zyt ftout en doorfloepen } ik

ga weg*

Cyn» Ik wenileu nog wei gevraagt te heb-

ben waar fy waren , en hoe fy alles loo forg«

vuldig konden bellieren. Sy zyn onder een

qnaat noodlot ter waerelt gebragt , vermids fy

door al dit befluurcneen moeyeiyk leven heb-

ben : ik Jfou niet geern myn leven met het hare

*uilen. Bewyi ik uw niet meer durfvergen*

Jupker
,
fiillen wy ons voor dek reis te vrede n

houden : 't is miiïchien in \ noodloot niet*

dat wy meerdermogen hooren»

LUCIANf VLUGTEUNGEN.

Wederom gaat hy hier tegen de Fhiïojophen
aan r fcheldende haar uit voor dwa/h 5

kuis bulkenden vjset-nieten.

Apolio 5 Jupiter> Piklofophia, Herc

les* Mercurius *
Mannen , Heer,

Orpheus- * Vlügteling ,
ge-

trouweMan * Scarabeus,

Apoilo. I S het waar, Vader , dat een ouden

Gryfaart hg in de Olympien in^c

vuur heeft laten vallen * want de Maan, die»

ons fulks vertelde, fegciïet felfsgefien tc heb-

hm, I»?-'
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J et? « Is meer dan waar genoeg tot on

lèedwefen*

Apöi. Wasfet dan lbo een waardig Mans
om behouden te b'yven ?

Jup. Ja: maar de reuk fit my daar nog van

in de neus 5 die van fijn gebraden fchouderen

yitwafemde, want die fionk darhet niet te

harden was* En had ik my niet flucx na

«ArctbUn gegeven , ik lbo door fiank geftikt

hebben, én walg als ik’er om denk.

Apql. Wat had hy hier mede voor ?

Jup. Hebt gy niet gefien dat Empedocicf

dit ook in Chilim gedaan heeft ?

Apoif \ Is een raferny ;
maar waarom

doch ?

Jup. Ikfalje wel verhalen wat hy daar

van in fijn Oratie melt.Maar watVrouw komi

daar al huilende aan? fy fchijnt grootdyks vet-

ongelykt te zijn. Het is dePhilofophie ",
zy

roept my aan : wat IcH reit gy Öochter ? oi

waarom verlaat gy u leven ? hebben u dê

weetnieten wederom leed gedaan?

Phiiosophie. Neen vader : wam dieprijk

fën my grootelijks , alhoewel zy nier verdaan

war ik feg : maar de andere dié met haar naam

pronken, hebben my niet weinig veronge-

lijkt.

Jup. W ie verraat u , de Philofophen f

Phil. Neen Vader' maar zy doen *nyr

ongelijk, want daar is een middel flag*van Phi

lofophen , welke roemen onle difcipulen ett

navolgerstesftjn.Mnar zijn vtm leven godloos f .

onwetens luije buiken, dertele venusgaften^

N 4- en
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cn ilamprmipers. Defe zijn het, diemy fbo

veel hartzeer aandoen.

Jup. Maar wat hebben zy « gedaan ?

Phil. Dit is 'c Vader :gy nebc my opgaar-

de gefonden,om die onvertëandige woefte en

ontaarde menfchen wat beters te leeren. Soo

ging ik dan niet tenlont tot de GrïsJ\en, maar

tot de wilde Barkannen Indianen
i
aan wel-

ke meeft te leeren was ,
denkende dank de

Grieken welhaaft onder.niyngefag.foukrij*

gen.

J«p* Gy hebt by de Gymnofophiflen , denk

ik,' geweeft,al waar fy bovenop de Lijk-ftapeL

klimmen , om (ich te laten verbranden Tgehjk

ik onlangs in de Olympien
,

van een out Man.

gcfien heb , daar gy hoorder, by geweeft te

hebben.

Phil. Ik ben op de O/yw^w^nietgeklom*

men, Vader , uitvreefe vart die vervioektelin-

gendieikfei. Van de Indianen gaf ik my na,

JEthiopien en JEgypten , (prekende met hare

Propheten en Pnefters , die inGoddelyke za-

ken onderrecht hebbende > ging ik de Babyla*

niers cn ChaldeersbeCbeken. Daar na quam,

ik in Scytbien en Thracien alwaar ik met,

Bwmlpüi en Orpheus gefproken heb , die ik.

ookgelonden heb , om de Grielen te onder^

rechten; doch de Grieken namen my niet

aan, maar verachten my t'eenemaal. Allenx-

kens begon ik my met haar gemeen te maken ,

tot dat ik (even difcipulen kreeg: tegen welke

die waan'wij fc Sophiden begonden aan te

gaan^foo dat ik my haargemeenfehap focht te

ont«
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Qflttrekken : sintiftbenes nogtans, Diogcms*

Crates tn Menippus ,rieden my daar noch wat

te v-rblyvcn, ’t welk ik wenftc dat met ge daan

had.
. n .

JuP. Gy komt noch niet op u üuk van on-

gelijkte vertellen. .

Phil. Luiftert dart toe ;
daar is een lêket

loon van flaafachtig volk ,
die gewoon zijn

een penninkjen daags te verdienen, defe ben-

de dat ik van andere foo geeert wierde , be-

vonden daar jaloers over te werden. Sy heten

de baartook lang waffen, hadden een gelapte

Mantel om, met een ftok in de vuift
,
gevende

fich voor Philofophen uit, die alleen de uittcr-

lijke fwier hadden, even als den Ezel by Ab, * -

pat. dieeen Leeuwen-huid om deed > en loo

met fijn uiterlyk habijt de andere vervaart

maakte. Sy ontliepen hare Heeren, makende

fich felven vry, die haar vatten wilden,
kregen

van den opflag met haar ftok. Sy haoden niet

langer een luttel meeis, noch dunne koekjes,

noch magere fop ofuyjen, maar zy hadden
nu

vleis en ïieffelyke wijn , en goudts genoeg-,

Want de ronde doende,halen zy tribuiten op,

ofals zy fesgen ,
zy befcheeren de kudde,

»t welk haar gegeven wert uit cerbaarheit van

baarkleed, wantmen kon uiterlijk niet fien

wie zy waren, foo lang men haar met boord*

difputeren. Als men haar voorwerpt hoe zy

foofchiehjk aan dat gewaat komen, dan lchel-

<fen en blixemen zy met -hare biifige woor-

den , en hebben haren ftok gereed om tc

flaan. Hiervan is de Stad nu vol,
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geven onder de naam van Dlog^nts^ kr&lfihc *

ne$j Cmtesï en het Honden gefellcliap. Zy
Jbootfendenauiur van de Honden geweldig

Ba, infcherpfprekemheit 3 gulfigheit, roove-

r/en, Iheelingen , en Vemisluüen. Die alle

de Werk-gefeilen flende, die nauwlyz aan de

&oft konden komen , dachten dat dit de gulde

eeuw van S-dpwmu was, en dat haar de Honig
van fel vet in de mond fotid.tr komen vlieten ,

deden luk ook. Onderwijlen hielden zy fig

Hiterlijk kuifch en rein, alhoewel zy heimdyk
met haar Waardinnen boeleerden, en met de-

felve weg trokken, en dat op de naam van haar

t: leeren plislofopheren. Al hare Raaitjes op te

'halen, foude te lang zy

n

van hare gierigheidr,

droirkeidéhnp , braiTcryen, en hoereryen. Sy

zijn quimfüismet een penninxken te vreden

opeenendag, maar Cy doen haar beft om een

fchat te vergaderen , om Landen, Huilen ,

fachte Klederen , en fraye Slaven ce koopen.

Sy feggen dan de knap-fak van Crates , de lap -

«aantel van ^ttufthenêt , en de ton van Dh*
gsms goeden dag. Alsditdande Idioten en

Weetnieten fien, ineinen zy dacalde Philo-

iophenfoozijn. Dit is het daar ik my over

ge/leurt houdej/wpitefv

Iup. Lieve Goden, wat heeft de Pinlofo-

phie van die vervloekelingen moeten lijden ?

bier dient men den Raad over te vergaderen.

Ikfalfemetde hagel en blixem Haan,, dat'er

ni et een van over blyfr.

Apollq. Sy zijn niet waardig Vader, dat

2v van tl gefiraft werden ,
laat liever Alsren*

rhu haar yeroosdden, Iup.
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ItrP. Gyfegtwel. Gaat gy henen

^metdePhiiöfophie , en wied famcnaldit

onkruid uit.

Herc. Ik wilde liever j4t*ghM ruimen.

Vader, dan myn handen aan luik een volk leg-

gen, Laat ons even wel gaan

.

Phil. ’t Is tegen dank, doch men moetgc-

koorfamcn.

Merc. Wy Tuilen heden niet weinig van

haar om hals brengen. Brengt ons Pirilofopnis

waar zy zijn, gy weet het heil.

Phil» Daar z'ijndér weinig goede : maar

wy moeten Toeken daar veel geldt en gocts

Merc, St41en wy niet ffietter haaft na

TbrAch# gaan t

Herc. Daar weet ik de weg aklerbeft.Skc

gy lieden daar die grootefchoone bergen niet?

de groot fte is Hmus , en d^andere Rbodope ,

daar zijn Teer-fchoone Landeryen en Valleijen

by,
" Merc. Ia : ik üe daar ook een klare rivier

doorvloejen.

Herc. k Is den Meirus 5 en die Stad is een

gedicht van Philippus. Laten wy ons lelven

in een wolk wentelende , na beneden da*

lem
Merc. Fiat. Wat Tullen wy doen.om defe

beeiienoptefpeuren?

Herc. Dat is u werkMemmv% gy zijt roe-

per. Roept eensuiu

Merc, Ia. Maar ik weet haar namen niet«

Noemt gy haar op fijn Phiiofoophs,
: Vmt*.
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Phii. Ik ken niemandt uyde naam, vrijt ik

met haar niet verkeer. Laten wy haar flegts,.

om dat zy veel befitten , beficters, Paerde-
r.ocm-.en vecl-befitters &e. noemen.

Merc. Wat is dat voor volk 5 dat daar aar»

komt. Sy fchijncawel te willenlpreken-
Man. Kond gy ons wel leggen vrienden 3

ofgy lieden daar drie guiggelaarsgefien hebt,

.

met een mannelijk Vrouw-menfch , op fijn

JLaconifch gekleed ?

Pair. Hemel! zy Toeken ons.

Man. Hoe, u lieden? want fy zijn alle

vluchtelingen. Wy rmfïen een Vrouw die fy-

voor een Slavinne hebben mede genomen,

Qy fult verbaan waarom wy haar foeken.

Merc. Laat ons dan gefamentlijk üirroe-

pen. Heeft vmanteen Paphlagoonfe Slaaf, uit

Je Sinopenfer Barbaren, met een naam
,
gelijk >

hy van debefitrers genoemt wert , bleek van
aanfichr, rouw van baart ?rnet een knapTak,en
een reis-mantel om d'ooren

, boos, ongeleerd
Biet een quade mond , levende onder een in-

gebeelde vryhcit, gefien ?

Heer. Ik ken hem,hoor hier, wat Tlaaffegc

gy? fijn naam is by my alryd Sc&ntheus ge-~

noemt geweeft, zijnde kaal , die altijd by hjn

baard trok, en mijn konft verft ont.

Phii. Die Slaaf is nu een Philofooph ge-

lijk.

Heer

.

Wat ftoudgheit is dat? Is Sczrahw:
ten Phüofooph >

r
Man. Maar van u lieden is geen praat.

Merc. Wy/ujlenfe alkwd vinden; wantr
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ïf flapen fonder uitkiefinge by alle Vrou*
wen.

Ph. Wie is dat met fijn Cither >

Hèrc. VJs Orphemi ie met my na ^4rgn
voer ? de vermakelijkfte van al de Schippers»'

Weeil: gegroet welklinkende O rplnus.

Orph. Ikhoorde wel een gelchenk van tr

lieden te hebben ; want ik kan toonen wat gy
(bekt.

iMerc* Kond gy ons CalUopetovricn ? wijl

gy wijs zijt
,
mein ik niet dat gy yts gebrek*

hebt.

Orph. Gy fegt wel , ik fa! u fijn Huis wel

toonen, maar.hem nier, hy is een overgeven*

fcheirn*

Merc. Doet dat.

Orph. Sietdaarnaafi:.

Merc. Luiftert , is het niet een Vrouwe 1

flem, die lbo wat van Homerus brabbelt ?

Fhil. Ia 5
maar laat ons hooren wat hy

. , ,

ViüCHTEtiNGEN. Hv is my geen msrider

vyand als de deur van PÏuio : het gond met

het hert beginnende, en met woorden verag-

tende*

Merc, Haat gy dan Cantharus niet , welke

een ga ft zijnde, quaat deed, alhoewel hy fich

voor fijn vriend veinfde.

Getrouwt Man. Dat raakt mijn, wiens

huisvrouw hy mede nam doe hy vluchte , die

ik vriéndelijk had onthaalt»

Vlucht. Ik ben Thqrfte$s dronken, met
^en homs-bakkes,maar een Herten h^rt, traag

N 7. in
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in raad , en noch trager in de Wapenen: de
befte Exter van allen, die gewoon is rrrer Kp-
ningen te fnappenv

Heer. Die woorden moeten vervloekt

zijn.' - 'rtt. •

Vlucht. Van vooren een Hond, van ach-

teren een Leeuw, iiYc midden eenwan-gc-
clrGchtjblafende het gewelt uit van een wilde

Hond.
Getr. M. LieveVrouw, wat hebt gy van

foo veel handen geleden?men fegt ook dar gy
daar uitbefwangert zijr geweefL

Merc. Sy fa! u een Cerberus , of een Ge-
r/o^baren, defe fiilkn f/ermles weder wat

werks geven. Sy komen ons tegen, wy hoeven
aan de deur niet te kloppen.

Heer. Hebiku vaft Scarabeei laat eensfïen

of-gy geen Bocx-boonen , of befchimmelc

brood in u knap- fak hebt.

Merc. Hy heeft een gouden gordel.

Herc. Menfalhem noch by de baart op-

hangen.

Heer Zijtgy mijn vantjen niet gyfchelm?

ja gy zij e het. Philofopheert mijn vaatjen

ook?

Merc. Mift defen derden frjn Heer?

Heer. Neen: Maar ik heb hem verloo-

ren.

Merc* Hoe dat?.

Heer. Om dat hy geweldigh ftinkt l

daarom heb ik hem den reuk- gever ge-

noemt.

Merc* Gy mtaatverdrjjver^rr^/hoorc

87
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gyniet? daar na de knap- fak en de Hok 3 en*

neemt gy u Vrouw.
Getr. M. Geendns: Ik fou haar niet aan»

nemen ,~al had zy een boek der ouden in haar

buik.

Merg. Hoes een boek ?

Man. ?
c Is yts3 goede many een dryhoofdig

boek.

Merg. \ I3 niet qua! ijk, al was bet uk
de Gomedi-fchrijvers een dobbelt geheim- •

den.

H ërc, Gy moet oordeelen.

Merc. Ik leg dan dar defe geen wanfehepfe!

baart , cn weder by haar Man keert, dat defe

Vluchtelingen haar Hceren gegeven werden^

dat dien Hinkcrtgegecllelt , en aan den berg ,

H&mus gehangen werd.

Scar. Hemel help jhelp, help*

Heer. Dit zijn droef-fpeelders woorderL

Gaat na de ViHèrs,ma3r trekt eerHuLeeuwen j

Smid uk) op dat men u voor een Ezel kenne.

LUCIA»
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LUCIANI dood van PERE- -

G RIN U S,

Bfvervolgt hier voeder de opgeblafene glorie’

der Philofophen ,
nemende tot een voor-

beeldde doodvan Peregrinus.

Ludanus wenfcht Saturms veel

heilsl

D len Peregrïntu ( offoo gy hem liefft wilt

genoemt hebhen, tvuut-t ) fteekt in

eenquaatperket 9
lydende ’c geen dien Pyq-

teus van Flómeras over quam 3
welke allesom

gloiie deed » zyndeincen oneindelyke ver-

anderingen herfchept ,
ishyop’t laatfte nog

tot vuur geworden. Defen is dan nu na

Empedocles in d 7
aflche geraakt : alleenig dat

defen fig van boven neder op de rooflers

fprong , maar defen is in ’t vuur gefprongen ia

bywefen van een algemeene Grie\(eVolk-

vergaderinge 5
doende eerft eenige aenfpraken

tot het volk. My dunkt dat ik u fchyne defen

man fijn fbtee opgeblafentheit al te veel te oe-

lachgen ,
oflieveruitteroepen >gelykals het

u betaamde te doen. O enwyffelyke dwaas-

heid ö ellendige glorie 5
&c. ik heb my met

gefchaamt ftdks omtrent het lyk-vuur uit te

fchreeuwen ,
alhoewel hetfommige euvel na-

men ;
nochtans warender met my die defe

fotte daad belachten. Ik wierde byna van de

Cjfmc; verfcheurt, gclyk een sïiïtwvancle
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honden ,
of als Pentbem van de Aidnadm.

Gy kent hem feer wel , en wat Tragediën hy

gemaakt heeft. Soo ras ik in Elin quam 3

(wantik wast bel uft haar wQordjn-ilryden te

hoore.n ) foo begon daar terftond een Cynïcm

van fijn oude deugden te rallen en op te ha-

len 5, welkers geroep met Protens eindig-

de.

Durft ymant feggen , fegthy 3 dat Proieus

ydelwetend is ? die in Syrkn gebonden is ge-

weeft ;
die vyfduifent talenten in fijn Vader-

land gelaten heeft 3
die uit Romen gebotR is 5.

die men weet.dat helderder is dan deSon^

die berucht i$ 3 dat iri d’O’ympien durft vech-

ten. O m dat hy fig door
?
c vuur verteert heeft 3

achten fy hem ydel-roemig te wefen. Zyn

niet Hercules , ALfcuUpii*$> Dlonyfms Empe-

docUs Scc. door het vuur of blixem verteert?

Hy brak veel woorden den hals over defe Pro -

teut. Onfe eeuw ,
fégt hy ,

heeft( twee

fchoone dingen geflen ,
lovem Olympitm en

Proteum

,

van welke d’een Phidias den Werk-

baas is, en van d’ander de natuur. Het beeld,

fal door menfehen bedrijf ten Hemel gaan 3

maar dkinder fal fig in \ vuur werpende ,
ons.

als weefen nalaten.Als hy dit met groot fwee*

ten ukgehuldert had > heeft hy feer belachge-

lijk gefchreit , trekkende het hayr uit de kop.

Daar na wierd hy van eenige Cyniciweg ge-

bragt , die hem vertroo (leden. Na defen

quam 'èr weer een ander 3 die vry uit dé borft

fcheen te lachgen , foodatwy ook alle moe-

ften lachgen. Daarnahet lachgen een eind

gen©** -
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genomen hebbende

,
quarn hy weder by fijn

(elven : Wat fbuden wy beter doen dan lach-
genj fegt hy, daar wy fulke b'daehgelyke
öratien hoeren

? daar wy fien dat fulke be-
daagde mannen uit enkele glorie daar in her
midden danflen ? Hoort my 9 op dar gy weet
welke flatue door het vuur fal vernielt vvor-
den; ik weet fijn meening, enhebbeveel
im de Burgers gehoort: want circ natourlyk
werk link is een régel van PolycUtm wanneer
hy een jongen begon te werden

, velevrouw-
tjes in ^tfmtméngQfchóndcn hebbende,kreeg
hy veel Hagen: daarna fijn billen vol radysge-
geten hebbende, brak hy boven uit een dak,
cn gaf flch op de v lucht

; hy gaf een goede
fomme gelds aan eenige geringe luidjes

, van
welkers huis hy-ymaird gefehonden had, om
datfehem.aaii.de Schout niet en fouden aan-
klagen : hy heeft ook een man verworgt , die

:

meer dan feftig jaren oud was; foo dat hy daar
na fijn felven heeft ge Braft

:
gelijk de muggen,

die foo lang om de kaers vliegen . tot fy* haar
felfs verbranden.

Hy was overal gereemt, zyndeeenPhilo--
fooph , wel afgericht in *t fpreken. Eens'óit
de Stad verbannen zijnde, had hy gemeen-
fchap met Müjohius3Dlon en Epiftetus. Voor
het laatHe ging hy na Griekenland , en hitfte

de Grie\en op , om de wapenen tegen de
in dehandtenemen. Hy fchold

een treffelijk man jaromerlyk uit ,
defèive

fcheen hem aan de Griekenwat te veel goers

gedaan te hebben , om dat hy het water tot
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Je Qlympia gebracht had, en dat hy het volde

tot her geeft komende, haar dorii: gelaaft had*»

de, hierom braakte hy heele Karren met

feheld-woorden tegen hem uit» Sy hooi den

den Droft te leeren verdragen , feide hy ; al-

Iioe welder verfcheide üorven En felfs dronk

hy foo veel , clatle hem 8 (oo hy tot het beeld

van lufittr met ‘gevloden had , haaft fouden

door gcflecnigt hebben. Vier jaren daarna
had hy in de Qlymfim een deftige Oratie voor

de Grkken gedaan, hoe hy het water daar ge-

bracht had, en de verdedinge van het vlugten,

dat hydede. Doch hy was niet raeenn lbo

een waerde als te voren , want het waren al

oude grollen, die hy voor den dag bracht.

Hy vorderde dit Hout beftaan van het vuur3

het was doe mrfichien fijn tijd ooi te ilerven.

Het ging daar mede als met de Koe vanlha*
Idrit* Men fegt, dat

?
er geen boot is die min-

der pijne aanbrengfalshes vuur.Want alsmeiT

demont maar op hout,foo vliegerde ziel uit,

Hy meinde miflohien daar fóo eengroote
faak uit re richten, dat hy op Co heiligen plaat-

fe ftierf, daar andere niet en mochten begra-

ven werden» Hy heeft, hebje we! gehoort

,

al lang glorieus geweeft, om een naarn na fijn

dootna te laten. Als hy daar roe geen beter

gelegenthest fag , Hak hy den Tempel van de
Jgphejsr Diana, inde brand. Maar men leghc

dat hy de menfehen daardoor heeft willen

leeren, hoe zy de dood fouden verfmaden. Ik

moet u lieden vragen , ofje niet alle wenHen
dat fijn Difcipukn fulkq fmaders des doods

waren }
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waren ? ik weet wel datje daar op meer /ouder
antwoorden. Kerk-roovers, cn Ouders ver-
moorders werden met recht door het vuur ge-
ilrafr. Hercules heeft het gedaan om aan Ju*
piter tetoonen, dat hy alles verdragen kon

,

even als de Indiaanfe Brah^ mannen, welke na
dat het vuur onrfteken is

,
laten 17ch van naby

al levende gaar braden, raaardebooswichcige
werden terftont van het vuur verflint. Deze
meinenda-t hy in d'andere waerdt weder eer.

nieuw lichaam fal krijgen, 'c welk de oorfaak
is , dat fyToo ftancvaftig fich laten braden. Ik
mem niet dat ymant van de Goden hierover
verhoort is , dat Peregrinut geftorven is.

'k Heb dikwijls gehoort, dat hy niet geern
J^ote^rgenoernt wierde, maar hoorde Jiever

de naam van de Indiaanfe ï
r
Gg?l Phenix

, die
fig, out geworden zijnde, in \ vuur verbrand^
uit welkers affche wederom jonge voortko-
menyalhoewel dit niet anders dan groote fa-

bulenzijn.' Men vercierteenige leugenen en
oraculen , als ofhy een God geworden was 5

die een oplichter was van de nacht. Hy hoop-
te darmen hem ookna ffjn dood goude ge-
fchenken fonde brengen , en op Altaren offe-

ren* * Daar wierden ook fulke malle gekken
gevonden, welke feggen , dat hy van de vier-

dendaagfe koors geneeft , en 's nachts tegen
fijn Nacht *geeft liepen. Miffchien dat fijn

Difdpulenweleenige orakulen ftillen uitge-

ven van hem.'

Buiten alle twijffel fal men hem ook Prre*

tes maken van het geeflelen , brand 'ftigte^i
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en- andere waarfchijnlijkheden : als ook een
Nachc-feeft', tereeren van hem. Tbeagenes
fegt dat deSibyllen verfcheidedingen van hem
hebben voorlege , alhoewel hy het liegt. De
Oraculen.die Bacis daar overgegeven heeft*

Ilooten de anderen heel om verre. Nu is het
tijd die admirabeledifcipulen van Proteus te

befien,hoe zy haar in de iocht fuiveren/c welk
zy branden noemen. A!s dit gefegt was, wier-
der vandeomltanders geroepen, dat men, die

het waardig waren, terllont verbranden fou.

Als hy in het vuur ging , riep met luider hem»
me. Maar ik ging om de kamp-vegrers te hen*
doch het was te laat . In Olympia. komende *
wasser een groote menigte volks meer, die

Proteus beschuldigden , dan die hem preien

,

doch zy wierden jfoo heftig in woorden
>
datfe

hand-gemeen raakten.

Het worttelen achterlatende, wierden daar
eenige vertoogenvan woorden door hem ge»
daan , van welke ik moor fommige dingen
hoorde. Ik ging uit dit gedrang van volk , la-

tende helvaren, die fijn eigen uitvaarts \voor-
den fp rak. Ik hoorde dat hy gdegt had, dat hy
dit goude leven mes een gout einde wilde be-
kroonen. Dat hetbetamehjk was voor die het
leven vanHerosies geleid had 9 ook als een
Hercules Herven moeten. Dit doe ik , feide

hy , om de menfehen te toonen , hoe men met
een voltëandigheit de bittere dood kan ver-
foeijen : andere flaauwhafrtige weenden om
hem

5 die wat volhandiger waren , riepen 5

behoud u oEu der Grieken wil ; volbrengt het

geen
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gene noch te doen ftaat. Hy meende hier

door dat men hem tegen foude houden
,
om

met in
?
t vuur te fpringen. Hy begon bleik en

bevende te werden* wanneer hy daar in fou

gaan. Ik kon mymaauwlyks onthouden van

lachgen ; wantik achte dat foo eenglorieufe

gek geen commiieratie waardig was. Hy
itelde dit fbo lange uit , tot de Maan begon op
•te komen , welke ditfpefèakel ook fien mofl

:

doe quam hy met fijn fwiervan Cynife Difci-

pelen , met fijn Mantel en Heikels ftaf 5
hy

trok fijn bovenkleedden uit, foo dat hy in fijn

gefcheurde onderklederen ftond : doe fmeet

hy wierook op het vuur , en fprak de volgen-

de reden: O myn Vaderlyke en Moederlyke
Goden! weeft my guniiig: dit ge fegt heb-

bende 5 fprong hy in het vuur, en is terftond

verteert.

Wanneer hy die woorden fprak, dagt ik

om fijn Vader-moort, waar over ik in lagchen

uitbarfte, Wyders , die om het lyk-vuur

ftonden , fchrciden niet , maar bleven daar

foo lang by ftaan , tot dat hy begon te ftinken,

Iaat on shenci* gaan , feide ik, wast hier is

weinig vermaak te fien aan een gebraden gry-

faart 3 voornamentlyk daar hy foo fchrikkelyk

ftinkt. Wilt gy foo lange wachten tot u een

Schilder komt uirfehilderen
,

gelyk aan de

makkerrs van in ’t gevangenhuis ge-

fchiede ? Doe begonden fy op my te rafen en

te bulderen, ja onder haar begon het te komen
tot vuiftflaans toe. Hier begon men te ver -

ficren , dat
#

er een Arent gevlogen was, getyk
men
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men wel verhaalt van Protem. Nu was de

qtieftiCjofhy uit het vuur voortgekomen was 3

of elders van daan. Men (egt daczy alle wijcf-

lüftige Steden eenige teflameats wetten ver-

fchafc heeft> door brieven van wegen fijn fler-

venendoot. Dit is dan het eind van dien on-
lukkigen en roemfuehtigen Protans. Alles was
by deed was maar om eer en roem. Hier heb»

je dan die man , welke foo veel gedaan heeft.

Ik foude noch wel een hed boek van hem
konnen fchrijven, wat hy in fijn leven gedaan

heeft, al re maal leugens en boerteryen. Maa£
ik mein dat hier ftofs genoeg isom hem uit te

lagchen, lacht dan mijn vriend, luids keels , al

febetterende , foo menig reis als gy een ander
daar over hoort verwonderen.

I UCIANI Dl p sas ,

Ofte

Dovflende Slange.

Hy betoont hierdenyver omtrent fijn toe-

hoorders 5 ’tzymetvne hy ook verkeert

mocht hebben
7 vergdykende die by de

Slangen , Dipfas genaamt 3 want die

van defelvege(ioken zijn 5 konnen haar
ook niet genoeg van drinken verfadigen.
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£) -At gedeelte van Libyzn ,
na het Zuiden

leggende , is vol Tand, Teer diep om te

.gaan , en de aarde is van de Kittige lonne ver-

brand, woeft voor het meerder gedeelte,

t’eenemaal onvruchtbaar ,
Tonder geboomte,

gras, hooi, ofandere groente, doch alles ion-

der water, ten zy omtrent eenige diepe ho-

len der aarde yts-te vinden was , K welk daar

van eenige flag-regenen overblijven kan ,

\ ocen dan noch dik is , vol quade ixank , en

cn voor een dorftig menfche niet drimselyb.

Hierom is het danookonbewoont. Want

hoe (oude ymandt op een plaats bonnen

woonen, dat hart, fandig, droog. Tonder

boomen, kruiden of vruchten is , daar ook

delochtloo vuurig en heet is? Vorders het

heete en gloeyende fant is d
?oorTaakdatmen

daar niet wel komen kan. De GctrawnUn

alleen , zijn Land-paalders en gebuuren van

dele plaatTen, een volk dat licht en eerlijk zy*

woonende iu tenten, deTe leven meeft op

dcjacht , en de Jagers komen dikwijlsm onfe

plaatfen, omtrent de Winterfe Sonne-ftond

,

wanneer het veel regent, endemeelte hit-

te der Sonne gedaalt en verdooft is , want

dan is het fant nat en gangbaar.

Het Wilt dat zy vangen , zijn wilde Ezels,

en groote Struis-vogels, die langs de aarde

vliegen, voornamentlyk Apen 3
en lomtijus

ook wel Oliphanten. DeTe Bedien alleen ,

kennen lange tegen den dorft volheden, ais

ook in de groote en onverdragelyke hitte der

Sonne,
~ ve
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I Dê Oaramantes nu , wanneer fy al haar leef

tocht opgegeten hebben , die fy meden emen»

gaan fy wederom tót de hare, vretende da^

hetfant wederom mochtehitdg worden , en

haarmochtebefluiten, often minden moei-

jelyker weg maken 3 want dan fouden fy , als

i

in de netten gedooten zynde, met alle haar

buit daar moeten omkomen 5 wamalle magt,

om dien dans te ontfpringen, is dan verke-

1 ken, wanneer deSon het zant verdroogt,en

I
de vochtigheit daar uit getrokken hebbende *

op nieuws met djn dralen begint te branden 5

1 want fy voed het vuur.

Alle die dingen die my heden gefegt zyn,cfe

hitte, dord , eenigheit, onvrugtbaarheit

*

fullen u lieden nietfwaar fchynen by het gene

ik (eggen zal : daarom moet men figinalle

manieren van dat land onthouden. Het fel**

ve brengt alderlei dag van Slangen voort , leer

groot en verfcheiden ; ontelbaar in menigte*

vervaarlyk van gedalte , en onoverwinnelyk,

vaneen dadelyk-tegenwoordig fenyn, die

ten deele in de onderaardfche holligheden lig

onthouden , en in de ongangbare zandkuilen

verfchuilen , ten deden ook op de vlakte krui-

pen : Phyfalie& , 'fpiden, Vipersy Ceraflen3

Supreflen , Pyl-flangen , \Ampb\fbemn ,

Draken , en tweederley dag van Scorpioe-

nen , d’eene van de aarde , dewelke feer grooc

is, en op voeten gaar, door veel t’famen-

tettingen van leden kennelyk; d'andere van

de lucht en gevleugelt met dunne vlerken*

II. Deel. (O) bym
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,

by-na gclyk de lprinkhanen en vlecrmuifen

hebben , welke aldaar veel om her vliegende,

dat gedeelte van Libien ontoegankelyk -ma-

ken.

Vorders , het alderfnoodfte Serpent dat

gmxsLybien voortbrengt , is dc Dipfas, een

diertjenniet wonder groot, hebbende de ge-

daante van een Viper , Teer wredelyk, (leken-

de met dik fenyn , dat terftond een ondraag-

lyke pijn verwekt: hier uit komen onuitbluf-

fchelyke verhittingen en verrottingen , waar
door het gantfche lichaam als verbrand werd.

Die daar van gebeten zyn , fchreeuwen even

als die in \ vuur gefmeten zyn. 'c Geen haar

aldermeeft pynigtenrpielt , is het gene dat

met de naam van het dier over een komtj
want na deffelfs bete volgt een onverzadelyke

dorft , die met geen vogt te leiïchen is : en
dat het wonderbaarlykfte is, hoe meer fy

drinken, hoe meer fy drinken willen 5 want
de dorft vermeerdert daar door. Sy konnen
hare dorft niet blutfen, al gaaft gy haar de
gantfche Nyl ofden Donauw uit te drinken ;

want den dorft werd daar door vermeerdert

:

even als wanneer men het vuur met olie wil

blutfen.

De Medicyns leggen de ongeneeSelyke

öorfaak defer (lekte aldus uit: het fenyn van

den Dipfof , wyl het gemeenlyk dik is, wTert,

21a dat het met water befproeit is , meerder

beweegt , verfpreit
,
aangeftoken

,
vloeijen-

der gemaakt, en door al de leden heen ge-

bragt*
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bragt. Ik heb nooyt ymant met dufdanigen

dekte geden ;
en de Goden geven > dat ik

nooytdu fdanigen mag den: want ik heb nooit

J

•inX)'^/>wgevvee(i3 en my dunk feer wel ge-

I

daan te hebben. Vorders heb ik een opfchritc

gefien , h welk ymant van mijn ramiliare

Yrienden my voor de waarheit vertelt heeft,

I

oelefen te hebben aan een ftokbeelc 3
vaneen

perfoon die aan zoo een ziekte -overleeden

was; welke , zoo hy verhaalde , na J&gyp"

ten reilende, ging de groote Syrten voorby;

want daar geen andere weg is. Als hy om-

trent de drand by het grafquam 3 digtaan den

oever, fag hy een opgerecht beeld , welke de

I manier van fijn dood door letteren te kennen

gaf ; boven op was’er een menfeh gehouwen,

.gelijk men Tantalta verbeeld, *t welk in c

midden van een waterloop ftond , en het wa-

ter fchepte, even alsof hy dronk ;
maar her

beesjen Dbfae beet hem onderwylen in de

voet: doen waren daar eenige vrouwtjes die

water droegen ,
begietende hem daar met

eenenfmede. Daar beneeven fietmen oolc

eenige eijeren leggen 3
gelijk als die van d€

Struis-vogels, welke ik boven gezegtheb,

dat de Garamanten jagen. Het qpfchrift luid

aldus, ’t welk niet vreemd is hierte verha-

len ;
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DwTanteis fwart fenyn7 kon V vjater

nimmer lejjen :

Danaï Dogters ook vervullen nooyt haar

flejjen.

Daar waren ook noch vier veerfen van de
eijeren , h oe dar hy die oprapende , van een
JDipfas geftoken wierd; dog die heb ik in mijn
memorie niet onthouden : derhalven foo ver-

gaderen fy de eijeren
,
welke de naaflgelegen

Volkeren neeritelijk opzoeken , niet juift om
te eten , maar die geledigt hebbende , om va -

ten en andere initrumenten te maken , die fy

meefttot haar drinkvaten gebruiken : want
om de zandige aarde , weten fy met de potte-

bakkerien niet om te gaan, Vorders Teer
groote en wijde gevonden hebbende , maken
fy daar hooft-cieraden van, gemeenlyk uit

elk ei twee : want yder helft van een ei is be-
quaam om het hooft te dekken. De Dipfa -

des houden nu omtrent defe eijeren de wagt *

als’erdanymantby de felve nadert om op te

nemen, fpringenfyuit het zant, en byten
de felve. Die van defe fteek gebeten is, moet
foo ellendig ilerven, als hier vooren gefegt

is, zeer dorfïig zynde , de felve niet ken-
nende laven, daariè nochtans niet kan ge-
left werden. Dit zy evenwel niet ambi-
tieus gezeght ,

om my tegen Nkander
aan te kanten , of om u lieden te willen

Wijsmaken, dat men de natuur der Libyfcher

Ser«
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Serpenten niet en foude ondfrioekeo, die eerc

kermt-meeft de Medicijrss toe , die dat bthoo*--

ren te weten , op datfe,volgen$ hare kon ft, de

|

lyders mogen helpen.

Maarikichijnc (doch neem het niet qua-

lyk, bid ik Phidm, foo dit een beeftagtige ge-

jbjkeniftezy) omtrent u lieden te lijden, gelyk

i als zy Teer fwaarlyk lijden, welke van den

Dlpfu ge ftoken zijn. Want hoe dikwylsik

by ii lieden gewoon ben te komen, foo veel te

meerder begeerte krijg ik daar na,en werde by

na door een onlydeiyke dorft als gerooft , en

fchynt van die begeerte nooyt te kennen ver-

zadight werden: en dat niet zonder reden.

Waar kan men zoo klaren en helderen water

krygen f Daarom vergeef het my, foo ik, ge-

; wond zynde aan mijn ziele, door dele verma-

;
kelyke cn zeer gezonde bete my overviqede-

lijkvervulie, met het hooft t'cenemaal in de

fontein duikelende, loo lange tot de baren

van u lieden invlietende ,my niet en ontbree-

ken ,
noch door den grooten yver en drift om

te hooren ,
my die al fmakende dorft verlaat

:

;

want wat de dorft belangt die ik tegen u lie-

!
den heb, fal niet tegen houden onderwylen

eens te drinken : doch volgens de wijfe man

|

pUto
t
is men in.fchoone dingen nooit verza-

1

£7 3
LU-



jiS Luciani Dijputatie

LUCIA NI DISPUTATIE

met

H E S I O D U &

Mier is een twift-reden ?net Poëten- onder

allen werd Hefiodus vanydelheit en leu~

genen befchuldigt , welke geroemt hadde5

van de Mufen gebaart te&ijjiy en dat

hy de voorgaande en toekomende dingen

jon-de fmgen.

LUC! ANU S, HE S I O D U

S

Lücianus.Ö At gy eengoet Poëet zyt, Hu *

fiode , en dat fdve met de lau-

rierkrans van de Mufen hebt ontfangen ,

?
z welk gy blykbaar genoeg gemaakt fhebc

door uwe fchriften , (want die zyn Goddelyk

en voi verwonderinge ) dat felve hebben

wy ak-ydt vallei ijk gelooft. Met recht be-

hoeven wy daar niet over te twyfelen, op wat

manier die aan u voorfegt zyn

,

als of gy (om
dat goddelyk Lied van de Godinnen) ontfan-

gen had , de macht om voorgaande en toeko-

mende dingen tefeggen. Want het eene hebt

gy wonderlijk wel verheven, ophalende de

Geflagt-Regifters der Goden ,
brengende die

als tot de eerfle dingen , de Chaos , de Aarde,

He-
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Hémel, en de Liefde: verders de deugden

van deftige Vrouwen ,
en den Landbouw,

nevensde opkom!! en ondergang der Regen-

iierren,de tyd Van ploegen ,
oogftenen voe-

ren ,
hebt gy alles kort en fraay by eerr-getteit

:

maar het andere, dat met een groote tuffehenr

tijd bequaam en nuttig was voor het men iehen

leven ,
er. overeen komende met de nnldig-

l
heit der Goden, ik feg van de voorfegguage

1

der toekomende dingen , aldaar hebt gy he t

I! begin niet eens aangeraakt , maar hebt het fel-

ve met ftilfwy gentheyt vergeten gy ntbc

met uwe poéfie noch Chalcai ,
Telepktu

,

P° *

lyidus , of Pnme/«nagevolgt: welke alhoe-

wel fy de ervatenthc.it in 't waarfeggen van de

Sang-Godinnen niet en hebben verkregen

,

zoo hebben fy nochtans al veel dingen voor-

fegt ;
het heeft haar ook niet verdromen de

gebrekkelyke te antwoorden. Het is dan ge-

looffelyk dat een van die drie faken u belet

hebben ; want of gy hebt gcloogen ,
(’t welk

wat ftraf is te leggen )
dat de Sang- Godinnen

u fouden belooft hebben macht te geven om
toekomende dingen te zeggen ;

ofte ly vol-

gens haar beloften ,
hebben u die macht gege-

ven ;
maar gy nydig zynde, hebt het gefchenk,

dat u de Maagden gegeven hebben, verbor-

gen
,

’t felve in uw boefem bewarende , niet

willende yts daar van mede deden aan de ge-

ne , die daar gebrek by leden , of gy hebt daar

veel van gefchreven ,
fynde nog in ’t licht niet

gebracht, niet wetendewaarom gy deflèlfsge-

bruik foo lange uit Heit. Dat derf-ik in geen-

O 4 derlei
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derleimanierefeggen, darde Atnfen utwes-
derlei dingen beioovendc, het eene foude ge-
ven, en het andere weder na flcn trekken. Ik

feggede kenniffe van toekomende dingen,
voornamenrlyk , \ geen het principaalfte van
de belofte is. Derhalven moet ymand die

dingen van een ander , en niet van u halen

,

Mefiode. Het behoort, dat dewyl de Goden
gevers van he t goet zyn,wy onfe vrienden,en
tiwedilcipulen, waarheit enfekerheidc daar

van geven , en defelve van alle venwijfelinge
bevryden.

Hesiodus. Ikkonde op yder Huk dat gy
my gevraagt hebt , wel vaardig en befchei-

dentlyk antwoorden
j tc weten, dat de roem

van mijne veerfen
, niet van my afkomilig is,

maar van de Mufen. En het was biilyk dat gy
icden van de woorden , en van het overgefla-

gene vraagde. Maar ik kan in die dingen welk
ükprivaat wete, en ondervonden heb , (ik

mein van het vee te weiden cn te regeeren, uit

de Stadt te dryven , te melken , en wat meer
foude konnen zyn, belangende de plicht van
een Herder) alles wei fien : vorders hebben
de Goddinnen my met die gefchenken ver-

eert , daar zy mede gewoon zijn ymant te be-

gunftigen. My dunkt niet dat men van de
Poëten alle kleine dingen na het leven moet
afvorderen, als ofalle dingen metfyllaben en
"woorden behoorde gefchreven te zijn. En
fooderdoorde loop der Poëzy yts met on-
vooriigtigheit ingeflopen is , en rot de geheu -

gen ifle 'des Dichters nietaccordeert,dat is war
tfrafjes
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1

ftrafjes te overwegen. Men moet weten dat

men dePoetenytsmoet toegeven, want zy

menig reis daar yts overvloedigs tuften voe-

gen. Sommige klanken in de veerfen , zijn

effen en polyt, ik weet niet hoe die noch aan-

genomen werden. Maar gy berooft ons goet

met gewelt, te weten, van onfe vryheit, en de

macht die wy gebruiken in yts te verderen*

d'Andere vercierfelen van defe Dichten liet

gy niet , welke fraaitjes opgepronkt zyn
: gy

plukt daar de doornen en het kafuit, cn doet u

beft om een venfter tot achterklap open te

fetten. Dit beyvert gy alleen niet, ik ben ook

de eenigfte niet die gy vervolgt , maar daar

zijn ook andere, niet weinige, die tegen mijn

mede-makker Fdomeriis uitbulderen , cn

fchelt-woorden geven, en datom kleine din-

getjesjdaar niet aan gelegen was. Leeft mijn

Werk eens van mijn werden en dagen, hier

uit fultgy merken of ik nietProphetifch ge-

fproken heb, toonende hetfuccesvan
?
t geene

welen op fijn behoorlyke-tijdgetcliiede , en

het verlies van het overgeflagene : cn dit

Gy fait de vrushten van dit hand 3

. /n wvefchuur met volle mand

Gaan dragen,maar daar weinig fnenjlh.

JDetariv verwacht met[onder wenfek*

Vorders, wat fy al krijgen die het Land en

Akkers op haar behoorlyke tijd bouwen, en

dat wert voor het aldernutugfte van al de

waarfeggingen geacht.

O 5
Lucu-
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LüCianus. Maar dat is > 6 wonderlijken

fJefiodusl op fijn Herders, en gyfchijnt een

gantfche aanblafinge der Mttfen te verhalen

,

wantgyu veerfen niet anders kond aan fien*

Wy hebben dufdanigen voorfegginge noch

van u,noch van de Mufcn verwacht ,
om dat

onfe Boeren fulx al veel beter weten ,
als fy

ons daar van voorfegt hebben, te weten , dat

ioo Inpmr .3 . het Land met vee! regen be*

fproeit, hetkoorn overvloedig foude voort-

komen : en fbo de Son het Sand uitdroogt, en

het koorn verfengt ,
dateer dan hongers-nood

fou volgen. Ook dat men in’t midden van

de Somer het Land niet moet beploegen ,

want het in kzaijen geen nut kan doen. Dat

men deairen niet groen moet afmayen, wans

de Boeren dan geen koorn (ouden vinden.

Dit ruikt ook weinig na een waarfegginge,

dat, wanneer gy zaait ,
kfelve met een egge

moet onder de aarde helpen , op dat de

Vogelcjesdaarnietaan-en komen, en geen

fchraleooghft mocht krijgen. Soo ymand

legt dat dit aanmaningen en keringen voor

de Boeren zyn* fal met de waarbuitHemmen:

Vorders zyn fy feer verre in ’t ftuk van voor-

feggen,welke duiker en moejelijk te verftaan

zijns by voorheek,
?
c gene Aliïïoh voorfegt is,

dat fijn Soon in een Honig-vat foude ver-

fermoren. En ook aan de voornaamke der

^4chiven,
dat de oorfaak van polloot toorn

voorbeduiden foude , dat llmm van de Va-

nam ingenomen zijnde , onder de voet ge-

haalt foude werden, Dk zijn behoorlijke
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plichten van een voorfegginge : Maar foogy

de uwe daar voor uit wilt geven ,
kan ik ook

wel voor een waarfegger palieren: wantik

fa! voorfeggen en waarfeggen fonder Lauw-

rier of Caftaliaans water, ik heb ook geen

Delftfe dryvoet van doen, dat foo ymant eens

in de winterfe Vorft, met hagel en regen ver-

mengt, en het naakte lyf wandelde: die fouüC

niet weinig verltijft werden , en dat de ccrlie

fekerheit van het waarfeggen overtreft ,
zijn-

de warmten die daar na volgen: en meer an-

dere dingen, alle te belagchelijk om op te ha -

len. Daarom laat die verantwoordden en

waarfeggingen vry varen : ’t geen gy m 't be-

gin gefegt hebt , is miflehien met onwaardig

om aan te nemen : dat gy die dingen , welke

van u gefegt zijn, niet en kent of weet , maar

gy hebt die door een goddelyke aanblafmge

gefchreven , niet van u felven wetende.Wanc

verfcheide beloften werden niet voldaan , en

fommigc zijn onvolmaakt gebleven.

LUCIA-
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•Hier ivert befebreven de lofder fchoon
~

heidt .

Hermippus en Charidemus.

Hermippus.G Ifteren wandelde ik een

weinig buiten de Stad ,

eensdeels om my wat te vermaken . ander-

deelsom wat te mediteren. Onderiïtuchen

quammy Proxemtsi
deSoonvanEpïcraïes te

gemoet: ik vroeg hem waar van daan,en waar

mtoe hy ging.Hy feide,dat hy wat ging wan-

delen tot fijn vermaak. Ook feide hy te ko-

men van een treffeiyke maaltijd , die in Pireo

hy ^fndrocUs:dc Soon van Epicbaris geweed

was, welke hy om de vi&orie, die hy ver/

kregen had, Mercurio toeheiligde: hy ver-

haalde ook verfcheide bejegeningen, die da(U‘

gefchiet waren,onder allen de lofder fchoc/n-

jheit,en meer andere dingen, die ik u wel ver-

balen (oude , ten ware gy daar felfs niet ge-

weeft waart.

Ch. *t Is foo gefchiet als gy fegt, Hermip*

fe. Het (oude myfvvaar zijn alles op te ha-

icn, vermids men door het veel fpreken niet

verdaan kon, dat eensdeels van de Gaden,an-

deels vaa de Dieaaars <juam. Doch om u
eemgen
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eenigen dien ft daar mede te konnen doen »

(al ik u verhalen * geen ik heb, ontboe-

iden. .

’

Her» Gy fult by my groote dank be-

gaan ,
foo gy my van

?

c begin alles wilt

verhalen.

Ch. Endredes dan had een boek, t welk

I by las, genoemt de lofvan Hercules , dathy

uit fijn droom, foo hy fei, gemaakt had.

Her. Wat boek was het ?

Ch. De lofvan Cafior en Pollux . Want

I

hy feide dat hy door haar uit groot gevaar be-

houden was, willende haar als een dankfeg-

gingebewijfen. Onder de maaltijd waren ce»

jj

nigeMoèd-verwanten 5 en fommige goede

bekenden 9 welke ook fraye dingen verhaal-

den,wegen de lot der (choonhcidid'eene was

Philo) de Soon van Dinia} de tweede

tlppus
j

Soon , en de derde was ik

felfs : dien fehoonen Cleonymus was'er ook ,

de Neefvan s£ndrocles>cenfecr tenger Jong-

man , goet van verftand ,
welke feer nauw

luifterden wat wy feiden : Philo begon

eerft als volgt, van de fehoonheit ©p te halen.

Her. Maar fegtmy eer ftd'oorfaak hoezy

tot ditgefprekqtiamen.

Ch. Gy houd ons maar op. Defenfchoo-

nen Cleonymus was daar de oorfaak van;wane

dewijl hytuiïchen my en fijn Neef Wndro-
des fat , welkers Neef hy was , witten de

weetnieten veel
,

van hem te fpreken » die

over fijn fehoonheit verbaad ftonden. Wane

yder een had fpraak van fijn fchponheid
3

O 7 fo®
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foo dat het ons verwonderden over de woor-

den die zy daar van voerden , derhalven dacht

het onsredeiyk, dat wydaarookaffpraken

:

beginnende dan aldus.
^

.

pHiio dan begon eerft: hoe onredelijk is

het, feide hy, dat men alle dingen, die wy cka-

gelyks doen , op fijn fchoonfl ioeken op te

pronken: en van de fchoonheit felfs werd by

ons geen reden gevoert 5
van alle beufelingen

maakt men gewag,en van dat geen/c welk het

fehoonfieis , fwijgt men ftil. Derhalven is

mijn voornemen daar van kortelijk te fpreken.

Elk wil fchoonder zijn als een ander, weinige

nochtans die daar toe gekomen zijn. Die nu

dat lot te beurt gevallen is ,
hebben fich Teer

gelukkig geacht
,
en zijn van Goden en Men-

fchen ge-eert. Want die van haar onder de

Gaden gekanonifeertzijn, a\sFfercules,Diof-

cïtr&s en f^elena^ zijn kinderen van lupiteri

d'eene heeft die eer om fijn fterekte ,
en d’an-

derom fijn fchoonheit gekregen ,
welke fich

in een Goddin veranderde : want geen van de

menfehen die eenige becjuaamhcithad, mogt

fich gemeen maken, als alleen die fchoon

was. Want daarom heeft Pelops met de Go-

den gegeten , en Ganymedes heeft om fijn

fchoonheit lupiter de wijn moeten fchenken,

welke lupiter van Jda , alwaar hy de kudde

weide, afhaalde.

lupiter was niet alleen te vreden met die in

den hemel te fien, maar klom felfsdaar uit ne-

der,en befiiep de fchoone Vrpuwenjfich me-

nigmaal ineen Swaan, Stier ofander Schept

tel
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: fel veranderende, waar uit verfcheide Goden

zijnvoortgekomen. Defen lupiur toonde

fkh meenigmaals foo wreed tegen de Goden 3

wanneer hj een vertoog-van woorden dede 5 -

dat ïïïm^met al de Goden voor hem ver-

fchrikten ,
als hy fprak : maar foo itkwilsjiy

met fchoone aanfichten te doen had ,
dan =

II

maakte hy fig lieftallig en yermakelik om haar

niet verbaad temaken. Soo veel eere dede hy

de fchoonheit aan. Niet alleen is lufiterdaat

mede vermaakt geweeM 5 maar ook al de Go--

den Want Neptmm verliefde op de fchoon-

heit van Pelops: slpolioop Hyacinthm , en

jfyitrcMYUis op J^admu SelfszijndeGodifi'0

nen daar op verheft geworden : want zy on-

der elkander wei woord-gemeen geweeit

zijn,wie by de fchoonfte geOapcn had.d Eene

meent dikwyls ook fchoonder te zijn dan

(Fander, waar over Parit, de Soon van Pria*

mm, fcheidsman heeft moeten zijn. Dit fprak

dan Pbilo , welke fi-ch in woorden wei w^dèr

had ingelaten, maar het pafte op een maaltyd i

ni

Na defen begon ^rifippm te fpreken j vaim

slndrocles daar te vooren toe genoodigr

zijnde. Hy begon aldus: de menfehen (pre-

ien dikwyls veel dingen die weinig nuttighe-

den bybrengen , en ft geen haar eenig voor-

deel kan doen ,
verfuimen zy : welke de toe-

hoorders alleen met woorden ophouden s

derhalven defe fouten wetende, fuHen wy

foeken die t'ontvlieden : ft is waar dat de

fchoonheit van de Goden gedurigbemint
en
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en van de menfchen al voor yts Goddelyks ge-

eert , foo is het (elve van alla , als voor een def-

tig verfierfel gereekent* Die de fchoonheit

hebben , werden van een yder ge-eert en ge-

mint '

y maar die defelvemift, werd in tegen-

deel gehaat , en zyn naauvvlyks waardig aari-

gefiente werden. Wie heeft foo een foet-

vloeijende tong,die dat metbehooren fal kun-

nen verhandelen ? Maar wyl de felve niet ge-

noeg geprefen werd, en niet wel nabehooren

kan verhandelt werden , zoo zal het niet on-

betamelyk zyn, dat wy daar ook wat van (pre-

ken , alhoewel wy fchreumig zyn na PhïU
daar yts van op te halen.

Soo daar yts eenige eere waardig is , foo is

de fchoonheit voornamentlyk yts goddelyks

;

want het is bekent, wat een eere de Goden aan

de fchoone bewelen hebben, In oude tijden

is Helena uit Jufher gebooren, welke in fuik

een vervvondennge by den menfchen was,
dat 5 eerfenoch geen vryfkr was yThefexs om
eenige oorzaak na Pelaponnefus trok, over

haar foo verwonderde , dat > wyl hy hei Ry k

veilig gemaakt, en vol groote glorie was, niec

en konde fonder haar leven: ja achte boven

alle andere gelukkig te wefen , foo hy alleen

by haar woonen mocht. Defe man , alhoe-

wel hy hoogmoedig was , wanhoopte noch-

tans om haar van haar Vader af te krijgen ,
en

om hare kindfche jaren konfe noch niet ten

houwlyk gegeven worden. Sijngenegentheit

was ondertuflehen foo groot,dat hy Pimbous
ten hulp nam* enhaarfshaakte, enbrachtfe

te
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|i te-^fphidna-) een Stad in <Atikd }
waar voor

hy Pintheus om fijn hulpe foo bedankte , dat

de liefde die tuft'cben haar beiden was, tot een

exempel van anderen geftrekt heeft ,
ja bleef

hem getrouw tot 'er dood toe : alhoewel an-

dere ichoone 5 van goede Ouder* gebooren 9

voor oogen gebracht wierjen ,
konden fy het

nochtans by FleUntt niet houden. Hierom

wierden groote oorlogen gevoert ,
en menig

duyknt menfch om 't leven gebracht. Sy zya

alle daar van verfteken geweeft a uitgenomen

MeneUus .

Daar na quam 'er een ftryd van fchoonhert

tuflchen de Godinnen ,
welke Faris ,

de Soon

I
van Prikmm, moeftefcheiden: defelvefochten

hem met gefchenken om te kopen $
luno

bood hem het gebied van aan : Minw~

wilde hem fterk en kloek maken in den

oorlog, en Kenm beloofde hemdebruuoft

van HeUna ,
welke trouw hy bovenal d'an-

dereeftimeerden. Daar begon men deTroja-

nen te beoorlogen^enEuropa ftont teg

op. De Goden wetende dat hare kinderen

in den oorlog konden omkomen, hebben niet

gefchroomt defelve daar in toe te laten , wan-

neer het om de {chooiiheit van

H

elena te doen
1 was.

WatOd men zeggen van dc Goden kinde-

ren, daar de Goden felfs even heftig in het

ftryden zijn gewee ft 5
als de Reufen 3 die den

Hemel beftormden. Sai men dan niet door

ft getuigenis der Goden *
de Ichoonheit voor

f het deftigfte ding van de waerelt achten? want
fy
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fy hebben om andere dingen nooyt foo hevig
in woorden-ftryd geraakt gewedt, dan om de
fchoonheh.

Ntifal ik fpreken van Hippodaunia
} de

Dochter van Oenomam den ^reader > hoe
veel zijn om harent wille door de dood sc-
fneuvelt ? want doe fy vryfier begon te wer-
den,zag de Vader dat fy alle andere in feboon-
heit overtrof 3 begon hy daar felfs op te ver-

heven; een reiken dat fy meer alsgemeen heeft

uitgeffeeken, daar de Vaders felfs
,
dte op haar

verfot was* ook op vei liefde. Ondertufkhen
behield hyfe alleen tot fijn eigen gebruik 5

voorgevende dat ahyfé uithyliken fou aan foo
een perfooojdiedaar toe waardig was.Hy fielt •

eenwagen-firyd in 'twerk 3 met fnelle

eadifche Vaarden 3 welke daar in overwinnaar
foude zijn j fou haar ten houwlyk krijgen y:

maar die het verloor , fou fijn hooft verliefen.

Hy gebood haar ook op een wagen te klim»
men , op dat den Rijder met haar a an te fienP

.

zich in
s

t rijden vergeten zoude. Als den eer-

Ren geen goet fucces gehadt hadde , en niet

alleen van de Maagt , maar ook van fijn leven
verfteken was

,
ging het al foo ook met de an-

deren 3 die dikwiis met malkander miReden
of jokten 5 foo dat fy het van Oenom&us niet

winnen konde ; want dit duurde foo lang,

tot dat fer dertienJongelingen om \ leven ge-
raakten. De Goden hier over verfioort zijn-

de, en deernis met de Jongelingen hebbende ,

gave n PeUps een cierlyke Wagen , met on-
fterffely.ke Paarden , en maakten- hem ©ver-

win-
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winnaar , foo dat hy fijn Schoon-Vader door

fijn overwinninge moefte dooaen. AlioO'

fchynHefchoonheitytsgoddelyks in zich te

begrypen , welke van Goden en Menichen in

eeren gehouden werd. Dus eindigde

\

filppm fijne reden.

Her. Gy Charidene maakt gynu, alseen

befluit van defe fchoonheit , een reden aaar

i Ch. Laat my niet verder gaan , bid ik 5.
dit

fal genoeg gefegt zyn ,
want ik alles met ont®

!

houden heb.

Her. De woorden van een ander vernaa-

I

ken my foo niet, als wel de uwe, daarom

wilt my daar van niet verdoeken. Bemaalt my

I
eens van h begin af al het gene gy my vertelt

I

Ch. Het was genoeg:: doch ik Cal u noch

[

gehoorfamen. Veel voor-redenen te gebrui-

ken, dunktmy niet van nooden te zijn , ver-

mids andere daar genoeg in gedaan hebben.

Die fchoon zijn, werden dikwijls van ons

om harefchoonheitbenyd, enwanneer wy

haar aanfien ,
werdén wydaar op verheft , em

onfe minne is tot haar noch meer dan ordina-

ris
;

ja fy krijgt foo verre' plaats ,
dat wy ons:

haar onderwerpen om te dienen. Ymand la! •

lichtelyker een fchoonen, wanneer hy gebied 3

konnen gehoorfamen , dan ymand die Ieelyk

is. Een fchoone fal meer dienft gedaan wor-

den, daneenlelyke. Wy konnen van eem-

ge goederen verzaad werden ,
maar van de

fchoonheit nooit ; maar alhoewel wy de Soon
vattï
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van ^glaia
,
of Hyacxnthusoi Narcijfus in

fchoonheit overtreffen , nochtans konnen vvy

ons niet vergenoegen, maar a!tyd vrcefen wy,
dat wy de nakomelingen nieten fchijnen van
andere overtreft te zijn. De fchoonheit fchijnc

een gemeen voorbeeld te zijn van al het gene
gedaan werd. De Veld-Overtten fuilen hare
Legers altyd fchoon en heerlijk doen fcby-
nen: de Orateuren, Schilders ,en Beeldhou-
wers , fuilen hare dingen zoeken op te pron-
ken. En wat hoef ik alles over te halen, wel-
kers einde de fchoonheit is ? Alles

?

£ geen wy
dagelijks gebruiken, trachten wy fchoon te

doen fchijnen. De koffehjke opgecierde
huizen maken de aanfchouwers verbaaftf
want XJlyJfes na fijn Vader Toekende , was foo
verwondert over het huys van'MemUus

,
dat

hy het by het huis van lupiter vergeleek. De
Vader van defe Jongeling wilde om geen an-
dere oorzak fijn Schip gemenigcverwt heb-
ben , wanneer hy met de Grieken na Tronen
trok. Yder konft werd ook op het frhoonffe
opgedaan , foo dat eer in de waerelt niets beter
te vinden is , dan de fchoonheit: want al wat
niet fchoon is , noemen wy verachtelyk. Die
zy dan weinig

, doch genoeg , van de fchoon-
lidtgezegt.

Her. Gy lieden waart gelukkig, died'èer
had van aan foo een hoog gefelfcbap by te
re wefen : doch door u ben ik niet minder daar
door vermaakt , dan ghy door dat Gefelfcbap
zyc vermaakt»

LU-
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WENSC E.

Lucianus beklaagt de begeerlykheden en fit-
te wenfchen der menjchên , vjelke het

felve dikvoik voorhet hoogfiegoedachten
en begeeren , <welke verkregen hebbende,

maar een laf is 3 volmoeijelykheden on-

derhavig,

Lycinus, T imolaus, Samip-
pus, en Adimantus.

Lycinus.H Eb ik het niet gefegt, dat de Ra-
ven eerder een dood lichaam, op

eenopene weg, verborgen fouden houden ,

dan eenig nieuw en buycen giffing komende
fpcörakel voor ThmUm , al hoewel hy

, fon »

der eens adem te fcheppen , na Corinthen be-
hoorde te loopen. Hoe zyt gy zoo vuurig
om diergelyks te zien, en zoo omraag daar
toe?

Timolaus. Wat behoorde men anders te
doen, Lytlnzy daar ik ledige tyd had,en hoor-
de dat 'er een extraordinaar groot Schip in de
haven van Yir&um gekomen was , een van die
gene, met welke het koorn gemeenlyk uit

£gypzn in Jtaliën gebracht werd ? Soo myn
mee-
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meerling my niet bedriegt, geloof ik dat gy

beide , u fegik met SamipfM, om geen ander

oorzaak hier gekomen zyt , alsom dit Schip te

^C

j yc . By lupUer , (eg ik , ook is ^idintan -

, tus den Myrrhinenfer te gelykbyons: waar

hy nu is , weet ik met j
miffehien dwaalt hy

. Joens onder het volk : want wy zyn tegelijk

by°het Schip gekomen, klimmende m het

felve ; ik mein dat gy Samifpe voor
gmgt, foo

voledc Admanlus , en ik na hem, den felven

met beide handen omvattender hy voerde my

'langs de ladder by de hand ,
hebbende laerzen

aan ,
doch ik was gefchoeit : maar daarna zag

ik hem niet meer , nog binnen het fehip , nog

daar buiten, doe wy uit gingen.

Sam. Weet gytycins waar hy ons gelaten

heeft ? dat die fchoonen Jongeling binnen
uit

het Schip quam , met een fuiver fneeuwit

kleedjen om, de hair-lokken achtergebonden,

cn uit het voorhooft geftreken. Derhalven

foo ik yldimant'M wel ken , heeft hy, verla-

tende dat fchoone fpeftakel , en de Mgyfttfe

Bouwmeefler goeden dag feggende,rontom

het Schip gegaan, en volgens gewoonte ge-

fchreit , want in liefde-zaken is de Man tot

fchreijenfeer genegen.

Lyc. Die Jongeling fcheen my evenwel

foo fchoon niet in ’t oog, Samippe , dat ytdt-

mantus daar over verbaaft zoude ftaan , die te
(

uitbenen van foo veel Schoone gevolgt werd,
,

zijnde vrygeboren, wellprekende ,
genegen

tot worflekn , daar hy nochtans niet over

weent.
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weent» Behalven noch dat defen bruin is s

heeft hy neerhan gende lippen, en dunne kui-

ten ? hy fpreekt ook verwart onder een , \ is

wel Griecx, maar het helt wat na fijn Vader-

land; het hair hangt hem achter op de rugge in

een verwart * een teikenvan geen vrygeboren

aart.

Tim. Defemaniere van \ hair, Ly6nz % is

in jfEgypten een teiken van Adel : het is haar

byeengerolt , tot datfe uit haar jonge jaren

komen: gelijk onfc Voor ouders in Pailena ,

welke het voor moi achteden , datfe het hair

lang lieten waffen, welk netjes opgebonden
was.

Samip. Wel aan Timolae, gy vermaant ons

yts uit de fchriften van Thucydides, 'tgeen hy
in fijn Voor-reden vanonfe oude overdadig-

heit fpreekt, fegt hy tegen de Zonars^ wanneer
zy te gelijk met de andere in een colonie wa^
ren uitgefonden.

Timol. Hetfchietmynu eerfiin den fin fJ)

-Sümipfe , waar wy ^dlmantMs gelaten heb-
ben. Wanneer wy naom hoogefiende, een
tyd lang by demaft ftonden

, tellende de ke-
ren , die cfeen boven dender geftelt waren $

ons verwonderende dat deSchippcr foo ras op
de touwen liep , daar na de fpriet feer veiliig

loopende, vattende de hoornen.

Sam. Gyfegtwel: wat behoorden wy
te doen ? fal men hem wachten? of wilt gy dat

ik weder na het Schip gaa ?

Tim. Geenfins: laat ons voortgaan, want
ikfoude voor hetnaafte gelooven^ dat hy ons

‘

a!
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al is voorby gegaan , fich na de Stad gevende ,

nadathy ons niet langer vinden kon. Soo

niet, is hem niet onbekent : wy hoeven niet te

vrefen, dat, wanneer hy achter gelaten is, van

ons bedrogen fal werden.

Lyc. Siet toe, dat het niet al te onbeleefe

zy, foo een vriend achterre laten, Maar laat

ons gaan, wanneer het S^mlppus goec keurt.

Sam. Ik hem het toe , foo wy het worfte!-

perk noch open konnen vinden. Maar dewy I

wy ondertuftchen praten , hoegrooten Schip

is dat? zijnde bondert en twintig ellenlang ,

welkers vierde deel met de breette ruim uit

quam: en vandeopperftefolderinge, tot de

kiel toe, was negen en twintig ellen hoog.

Vorders wat een Maft , en Spriet ? hoe groot

moeten de kabeltouwen zijn? hoe de achtcr-

fteven al Iengskens opgaat, ombuigende, met

een gout gansje daar boven op ftaande, daar

tegen over was ook de voorfteven na propor-

tie , fittende voor uit, hebbende aan beide fij-

dendenaamvandeGodditme ƒ/*, want de

andere cierfels 9 gelijk de fchilderinge, en de

vlammige koleur des felfs , met die van Par-

rhafitiSy en hier voor de Ankers , Draai* hoo-

rnen , en die huisjes omtrent deachterfteven,

waren verwonderens waart te fien. Nu de

menigte der Schippers, kon men by een Leger

vergelijken. Men feide dateer foo veel koorn

in gevoert wierde ,
als tot een rond jaar leef-

tocht voor ^4ttka genoeg was. Dit beftierde

alles eenfeer klein out Mannetjen,die meteen

klein hout het gantkhe Roer beftierde. Hy
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had krifp hair , en kaal op het hoofr 9 ik mda
dat fijn naam fierm is.

Tim. Be konfi is feer wonderlyk ; alle die

met hem voeren , zeiden dat i)y in zee- zaken

geleerder was als Protem. Ghy lieden hebt

wel gchoort hoe dit Schip hier aangekomen
is^ wat de Bootsgefellen is overgekomen, of

hoe haar de Sterre bewaart heeft ?

Lyc. Ik heb het noch niet gehoort , Ti *

molae , maar wy willen dat van u verwach-
ten.

Tim. Be Stuurman felfs , zijnde een de-

gelijk man , heeft my vertelt , dat , wanneer
hy van Pharen afftak , omtrent tot zeven da-

gen toe goede wind hadden, eer fy ^6Xcam&n •

un lagen: daarna de wede wind haar tegen

loopende , zetten fy het dwers na Sidm toe ;

aldaar groote flormen uitgaande
,
quamen

fy op den tienden dag door de engten te Che -

Hdonitn , aldaar gingen de baren zeer hoog 5

de wind^friem genoemt, woei vry üyf s

wanneer hy wat zuidelijk liep; want aldaar

fcheid de Pamphylifche Zee van de Lycife, al-

waar de golven tegen de klippen ook als ge-
Icheiden zijn; (het zijn feer fteile, fchcrpe, en
door het water uitgemergelde klippen:) fy

maken feer groote ftorm-winden , en geen
klein geruis. Sulksfeidede Stuurman ook
ondervonden te hebben , en dat in de duiftere

nare nacht. Vorders als de Goden over haar
geween beweegt wierden

,
zagen fy een vuur

uit Lyclen
, foo dat ly die plaats openbaarlyk

XL Deel» (P) ken-
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kenden, met zekere blinkende Sterre, t«

weten, eenevan de Diojcuren , die boven

op de maft zat
,
en het Schip aan de linker zy

deom hooge trok
,
wanneer het aan d’ander

zyde tegen de klippen aan quam. Van die tyd

voeren fy regelrecht door de JEg&ifche Zee :

op de t’zeventigfte dag na fy uit JEgypten ge-

trokken waren ,
floegen fy tegen Mtefia van

terzydenaan, en zijn gifter in Pir&um aan-

gekomen , zijnde foo verre afgekomen na be-

neden 5
latende Creta aan de regterhand ,

houdende hare koers na MaU

a

,
fouden fy in

Jtalien komen.

Lyc. Lieve InpHer, gy fpreekt van een

wonderlyke Stuurman, te weten dien ffer&ti,

of liever de Landsman van Nerew > dat hy zo

ver van de weg is afged waalt. Maar wat is

dat ,is het niet dien AdimAntus

}

Tim. Ja zeker , het is ^dimantni felfs
*

laat ons hem roepen. ^Adimanlt , u mein

ik den Myrrhinenfer% de foon van 5*rt-

hkhnt.

Lyc. Een van beiden fult gy aanhem be-

vinden • of hy zal op ons quaat zijn , of niet

hooren. Het is «Atdimdntus, en niemand

anders: want ik ken hem wel aan fijn kleed

cn fijn gang ; ook de manier van fcheeren na

het leven maakt hem kenbaar. Laten wy

wat ras voortftappen om hem te achterhalen.

Wel ^dimante, foo ik u niet by het kleed

vattende u omgekeeK had, fouden wy ons

eerder te barften gefchreeuwt hebben, dan
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wy u tot hooren konden brengen. Gy fchyne

in u felfste mymerenjik weet niet wat gtoots,

dat miflchien niet te verachten is , 't Welk gy
al gaande overweegt*

Adimantus, \ Zijn geen groote fwaar-

wichtige zaken, Lymt
5
maar daar quam my

I
eenige nieuwe bedenk inge te binnen* \ welk

I de oorzaak i s dat ik u lieden niet heb hoorei*

roepen , wijl mijn gedachten daar foo vaft op
waren.

Lyc. Wat is dat? Wilt het voor ons niet

verbergen, ten zy het geheélijk een

«ammochtezijn: wykonnen ook wel ytg

!

$il Twijgen , Want wy daar toe oud genoeg
zijn.

Ad. Gy valt my al te moejelijk Lycine , ik

fchaammyfulkstevertellert, de gedachten

zijn leer wonderlijk en variabel: ikachte da®

het beftisfulks ftilte zwijgen , want het is

al te kinderlijk , en foude met reden mogen
belagchen werden , Wanneer ik fulke be-

lj>ottelyke dingen te berde bracht; het foude

welzyn,wanneerikhetu fei,endathet byu
bleef , maar als gy het weet, ben ik verfekeri

I

dat gy het aan klok*reep ,
en alle man aan

de neus fult hangen.

Lyc. Is het van de minne ? dat fulr gy by
geen vreemde vertellen , maar gy fult met een
lichtende fakkel komen , by die gewijd en al

begonnen hebben.

Adim. Neen, het is lulks niet, mijn vriend,

maar ik verftóde my zekere rijkdommen, die

V z mm
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men gemeenlijk een y dele blijdfchap noemt 3

maar doe ik in het punt van al die goederen

en vreugde was, quaamtgy lieden my fleu-

ren.

Lyc. h Geen op de baan is ,
is de gemeen e

Mercurius, fegt men : brengt hier die goede-

ren voor onze oogen ; 'c is billijk dat wy alle

gemeene vreugde hebben j de wijl wy vrien-

den zijn. V
. , .

... .

Adim. Ik ben van u heden in het begin

achter gelaten, doe wy eerft in het Schip qua-

men, wanneer ik u veilig geflelt hadde 3 want

doe ik de grootte van het Anker mat , wift ik

niet waar gy beiden bleefc : wanneer ik alles

wel bekeeken had, vroeg ik ymantvande

Schippers ,
wat intreften de Heer van dat

Schip jaarlijks wel hebben kon ? Over de

veertien duifent guldens , feide hy , en dat op

liet alderminfte gerekent Daar van daan ko*

mende , was ik by mijn felven in gedachten

,

dat ymantvande Goden my foogelukkigh

maakte 5 dat ik heer van foo een Schip wier-

de; hoe gelukkig foude ikdanwefen? dan

foude ik mijn vrienden wel doen , en felfs (ou-

de ik daar in varen : fomtyds foude ik ook

mijne Slaven uit (enden 3 en uit die veertien

duifent guldens foude ik een huis bouwen,

en dat op de alderbequaamfte plaats van de

waerelt , een weinig boven de gefchiiderde

wandel- plaats , verlatende mijn patrimonie

,

die ik by heb. Ik foude Slaven koo-

fm ,
kleeren, wagens en paerden 3 dan foude



ofte Wenfch. 34,1

rk ook varen, en van al die in 't Schip quamen,
voor gelukkig geacht zijn : de Schippers fou-
denmyceren, en als een Koninkjen ach-
ten. Onderwijlen met fulks in

9
t Schip

befig zijnde , en de Haven omtrent fiende,
komtgy Lycine

, en (laat my die rijkdommen
ter neder, en gy floot het Schip, voor de wind
zeilende, om verre.

Lyc. Brengt my liever, 6 genereufe man

,

by den Rechter , en beklaagt my als een Zee-
Kover , om ten minden voor een , die het
Schip heb in de gromgeboort , en oorzaak
ben van fch ip-breuk , en dat felfs op de aarde,

te weten , op die weg » daar men uit Pireum
na de Stade gaat. Maar det dan toe op wat
wijfc ik u dan verrrooften Tal. Want maakt
dat gy vyf Schepen bedt, die alle grooter zyn
als dit jfëgyftipi} en dat het voornaamde zy

,

zoodanig,datfe na de gront niet konnen gaan.

Laatfe u dan vyfmaals op een jaar koorn
brengen. Sietdaneens hoe onverdragelyk

gy voor ons foud zyn. Want doe gy Heer
waart van dit eene Schip, wildetgy niet hoo-
ren roepen,wat foudetgy dandoen,wanneer
gyder noch vyf belat, met dry zeilen verden

,

en onwrikbaar tegen alle dorm? gy foud u
vrienden niet eens willen aanden, Vaart gy
lieve vriend eens ten tweede maal , wy fullen

in 't Tir&um fitten, en vragen diegene, welke
uit JEgyftzn , of 1taliën varen , of zy elders

dat groote Sehip van ^damamhM, te weten,
het Schip den lfa3 niet gt den hebben

.

P 3 Adim.



341 Lucia Ni Scheepvaart^

Adim. Siétgy wel, dit ishet, waarom ik

fwarighcid vond, in het u lieden te vertellen,

voorwetende , dat gy met my iagchen en

fpotten fond. Wanneer ik hier nog wat bly f

liaan, en gy lieden onderwijlen voort gegaan

ayt, fal ik wederom alhier met myn Schip va-

ren : want het is my genoeglykter met de

Schippers te {preken, als van u lieden uitgela -

chen te werden.

Lyc. Geenfins,maar laat ons te gelyk met

u in dat Schip klimmen.

Adim. Maar ik fal de ladders na my halen

,

op dat gy daar niet moogt komen.

Lyc. Derhalven (lillen wy u al zwem-
mende volgen. Gy moet weten dat het geen

lichte fake zy , fuike groote Schepen te b?(it-

ten, daar gy defeive noch gebouwc hebt : wy
gillen van da Goden niet hegeeren , ettelijke

Stadiën u tekonnen nazwemmen. Gy weet

vooreer lt, dat gy te jEgina op DUntas feeft

,

met ons in een klein vaartuigjen voor twee of

dry Huivers overvoerder , nochtans naamt gy
het niet euvel, dat wy met u voeren. Nu zy c

gy nydig , dat wy met u eens in het Schip

klimmen. Gy zytdoorvloejent van rijkdom-

men , yidimxnit , en fpuwt niet in u talie s

noch en kent u felven niet , die dit Schip be~

Huurt. Soo hoog heeft u dat huis verheven ,

gebouwt op fo deftigen plaats van de Stad, en

over u veelheit van Slaven. Vermaarde man,

ik bid u by//bonthout datgy die dunnefoure

yilmrdeiViy/,- de jalf van Can&pen ,
ofde

f .
U M'tm-
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jiïempbidifchen ibis mede brengt : en foo het

Schip groot genoeg is, möogt gy daar een van

de Pyramiden in iaden,

Tim. Alle gekken op een Hokje, Lycine

.

als het jok op Hjn hoogde gekomen is, (egt

hec gemeene fpreek-woord , is het hoog

tijd om uit te fchciden ,
want het gek-

ken dat werd anders in ernd verandert ,

foo dat het nu al overdroomt werd ,
*t welk

niet meer kan tegen gehouden werden , de*

wyl wy noeh een goet einde van de Stad zyn,

laat ons de weg in vieren deden, en voor yder

een Stadie nemen ,
foofalyder eiflchen van

de Goden dat hem goet dunkt. Dan fal ons

! de weg niet lang vallen,enzullen defelve met
1 vreugde ten einde brengen, het (al ons goet

doen 3 en vermakeiyk wefen , evenals een

fpete droom 9
daar men uit opgewekt werd»

By yder fa! de maat van fijn wenfeh zyn ,
üc

Goden (uilen ons heben,alhoewel de dingen

ongclooflyk fullen fcnyncn* Dat hetgroot-

He is, defe (aak fal een vertooninge zijn , van

die,welke de rykckmimen en wenfchenalder-

beft gebruiken kan. Want uit eik fal hly-

ken ^wat voor een hy fal werden , wan-

i|| neer hem fulfce rykdommen mochten gebeu-

ren.

Samip. Dat is heel goetTimolae , ik wilu

geern gehoorfamen , als het myn beurt zal

wefen, fal ik wenfehen \ geen u goet dunken

fal. Want indien ^fdimantm wd> heeft men

I

het niet eens te vragen ,
die het eenebeen al

P 4 im
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Jn \ Schip heeft. Lychm behoorde ook me-
de te item men.

Lyc. Laat ons dan rijk werden, indien ik

de gemeene fortuin niet en fchijn te beny-
den.

Adim. Wie fa! eerfl beginnend

Lyc. Gy^dimante
, een tweeden Samip*

fut) en daar nzTimolaM Ikfal, een weinig
eer wy by Dipylum komen

, omtrent het

niterile van een halve ftadie, mynen wenfeh
beginnen, en kortelijk doorloopen.

Adim. Ik wil dan nu niet van liet Schip af*

wyken, maarfoo het geoorloft zy , noch yts

by die wen fch doen
; laat dien gewin bren -

gendenMtreurhu een yder toeknikken.Laat

het geheele Schip, en alles wat daar in is, met
pakenfak, Koopluyden, Vrouwen, Schip-

pers,en fooder yts anders van de goederen zy >

dat fraai is, mynezyn.
Sam. Gy hebt u félven in het Schip verge-

ten.

Adim. Meint gy dien gehairlokten jon-

gen, Samifpi} hat die ook al mijne zijn: maar
iaat al het getal des koorns in gemunt gout

veranderen.

Lyc. Wat is dat fdimxnte ? fal u het

Schip te gronde gaan: want het koorn en het

gout verfchelen in gewichten.

Adim. Ik bid u benijd het my niet Lycïne,

maar, na dat den wenfeh tot u fal gekomen
zijn* foo maakt, indien het u belief r, een hee-

kn berg Parnetht tot gout , ik fal dan voor u
flil Zwijgen. Lyc.
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Lyc. En ik feidefulxjopdatgy des te veili-

ger mooclu varen , en niet alle met het

gout om quaamt. maar voor foo veel het tot

u liedef fake ftrekt, was daar klein gevaar van

te wachten, Den fchoonen Jongeling (oude

moeten verdrinkenjindien hy niet (wemmen

kon.

Tim. Zij t wel te vreden Lycine , wantde

Dolphijnen fuilen hem op de rugge nemenf,

en aan Land brengen. Meint gy dat feker

Snaar-fpeelder , om fijn lieffelykc Gedichten

daar door behouden zj> : en dan noch een an-

dere jongen dood zynde, inde ifihtntu ge-

bracht wierd: of dat defe nieuwe Slaaf van

^idimantu! niet eten miqnelyke Dolphijn

fouw hebben?
#

ADiM.Gy TitnoUe volgt ook defen Lyctnus

na, en brengt ook al fclielt-wooKien voor

den dag, daargy fclfs hooft en voorganger

^
Ïim, 'c Was beter dat gy u wat waarfchy-

nelijkers vergierde, en liever onder u bed - üe-

de een fchat uitgraafde, op dat u geen moeje-

lijkhcit aangedaan werde* om hetgoud mi

het Schip in de Stad tc brengen*

Adim. Gy fegc wel ,
laat’er een fchat van

onder dien Marmerfteenen Mercurius uytge-

graven werden^die wy in de faal hebben , te

weten duifentmaten met geflagen gout. Dan

foudik vooreerft, volgens Hefiodus in een

groot magnifijcq huis woonen, en alles koo-

peti, wat rontom de Stad was , behalven

1> 5
'rgeen
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7
z geen in den ifthmus JDe//f en te EUufent

is. Vorders dat aan de Zee ieic, en eenige din-

gen ontrent den lakmus , om te kamp veg-

ten, wanneer ik daar omtrent wilde na toe

reifen , als ook wat van het Shyonifche veld ;

in 'r kort, al het gene in Griekenland was *

met boffehafien geplant, fonteinen befproei^

,

ofte vrugtbaar , laat ^dimantus dit alles bin-

nen korten tijd hebben. Laat uw fware feho-

telsen bekers daar van fmeden om uit te eten

eiv te drinken 5 niet ligt gelijk alsdie van JE'che*

crates , maar elk ten minftea vaja twee ta-

lenten. > ?rfÊriibbno 03 j nobb
Lyc- Hoe (al den Schenker u foo fwaren

beker voorbrengen? of hoe fujc gy die van

hem ontfangen ; als met feer groote moeire,

gy foud niet een Scyphm ofte beker ,
maar lie-

ver het gewichte van een Sifipburn opbeu-

ren?

Adim. Lieve man, wilt my van die wenfeh

nietaffchrikken. Ikfoude ook heele tafel 's

en bed-fteeden van gout maken ; en foo gy
niet gefwegen had , ook felfs mijn Die-

naars.

Lyc. Siet toe, dat het u niet gaat als Mida,

welkers eten en drinken in gout verander-

den , en gy rijk zijnde , door dien koiielyken

hongerom hals raakte. Wat voordeel fou

hetu konnen doen , foo gy de heele waerelt

vol goud haddec, en gy niet eten of drin-

ken konden , want dat is het meefte vermaak

dat'er ymant op der aarden dagelyks bcleefr

,
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(out en bfoodt overtreft alle fchatten in bon-

gers noot.

Adim. Ik geloof dat gy het al veel beter

fult maken ,
Lyiine

9 wanneer het u beurt fal

zijn om te wenfehen, Vorder fal ik ook een

purper kleed dragen , en ik fal feer delicate

fpy(e eten; mijn flaap is lofoet als het immers

wefen kon : van mijn vrienden fal ik gegroet

en begeert werden. En gelijk het gemene-

hjkgefchied , fy fouden my alle vreefenen

aanbidden
;
fommige fullen *s morgens vroeg

op de trappen aan de deur op en neder wan-
delen , en onder haar Ch&netus en Demo-

tïdtes voornamentlyk ; als ly toetreden , en

de voorgang willen hebben , fullen (y van Te-

ven Deurwachters
,

groote Barbaren, de

deur tegen de kop krijgen
,
gelijk fy nu andere

doen* Als het dan my fal goet dunken, uitky-

kendealsde Son,faIik fommige van haar niet

eens Willen aanfien : maar wanneerdef een

armen bloed komt, die foo is als ik voor die

rijkdommen ben geweeft, die fal ik by my la-

ten komen , en gewaden zynde , het avond-

maal met my laten eten. Laten die ryken

vry barften van nyd , wanneer fy mijne wa-
genen, paerden, en twee duiferst fchoone

jongelingen , die in *t befte van haar jaren

zijn , fullen fien. Vorders } dat het eten al-

les in goude vaten opgedift werde
,
(het fïlver

fal dan flecbtzijn 3 ’z welk metonfefortuine

niet eens overeen komt;) mijn foute vifch

en olie lal ik mzSpanjen krijgen , de wijn uit

P 6 ludim
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,

Italiën

,

en nieuwen honig van de onfe , die

noch aan ’c vuur niet is geweeft. De toefpy-

fen fullen my overal toegebracht werden ,
te

weten, hazen,en alderlei gevogelte,de hoen-

ders uit Phafiden , de pauwen uit Indien , en

de hanen uitNutnidien. Die dit bereiden ,

fullen alle Sophiften zijn,die fich alleen opde

(maken uitleggen, en op het fuiker-gebak.

Soo ik het onder het drinken brenge, en hy

drinke, fal , fijn beker uitgedronken hebben-

de, dieby fig fteken , en nemen die na hem.

Dienu by my rijk fchijnen ,
fullen by my,die

nu arm ben
,
gebrekkelijk geacht werden.

Noch Dionicits fal die filvere fchale in eenige

pompe nietmeerteu toon dellen
,
voorna-

mentlijk wanneer hyfiet, dat mjjn Slaven zo-

veel filver hebben. Defe lullen bovenalle

andere in de Stad uitmunten. Aan yder

Burger fal ik ’smaandts hondert Realen uit-

deden , en aan de huisluiden yder vyftig.

Tot verfierfel der Steden lal ik publijke

Schou-lpeelen aanrechten, en baden op-

bouwen; die fal ik tot den Vipylut laten in-

loopen , en aldaar een Haven laten maken :

liet water hier in door een floot geleidzijnde,

fal men mijn Schip uit Ceramicmn konnen

fien. Aan SamippM fal ik een en twintigh

hondert en feftig pont geflagen gout geven

door mijn difpenfier. Aan TimoUm over de

twee hondert , doch Lyeinus , om dat hy foa

vol praats is, en mijnen wenfeh befpot, fal

hyny wat minder hebben. Soodanig wilde
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£k noch wei leven , dat ik boven maten rijk

w iSjlevende lekkerlyk, overvloedig in wel-

luden. Nu is 't een anders beurt tefpreken:

Ik wenfeh dat Mercurhs my fulks mach be-

fchikken, en daar toe brengen.

Lyc. Weet gy wel, ^dimanze, datuuit

dit kleine inweeffel , dit jongetjen Flatus

opgehangen zy, en is als geborilen , ja dat

alles lal verdwijnen, en gy kooien, in.

plaats van een fchat fult vinden ?

Adim, Hoe fegt gy dat Lyclne >

Lyc. Het is onzeker, lieve vriend, hoe

lange gy leven fult. Wie weet ofgy wel

eens van het geen op die vergulde tafel

Haat, nuttigen fait, en daar eenige hand

aan fteken \ zy aan een Kapoen , Paauw
of Haan; kon uw zieltjen niet wel eerft weg

vliegen, en ugantfe lichaam voor de Arei>

denende Ravens fult gelaten werden?wil ik

u eenige ophalen, welkeeerzy rijk wier-

den, het beflorven $
en andere noch levend

zijnde, van hare goederen door eenig nood-

lot, berooft wierden ? hebt gy noit gehoord

dat Cr&fiu en Polycrates
,

dieveeirijeker

waren als gy ,
in loo korten tydt van al haar

goederen berooft zyn geworden ? maarom
dit te laten varen: meint gydan foovaften

gefont te leven ? merkt gy niet dat'er foo veel

rijke ongelukkiger leven, en met alle pyn

en fmerte gequelt werden,dommige konnen

niet gefont zijn , anderezijn blind, ofheb-

ben eenige uiterlijke qualen^k weet wel das

p 7 sr
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gy geen dubbelde rijkdom foudet begeeren 3

en lyden
r
t geen Phanom&chus 3 dien rykaarc

geleden heeft ,
of ook foo Viouwachtigh

zijn : alhoewel gy daar felfs niet van en

fpreekt. Ik fwijgnoch al de verraderyert,die

omtrent de ryke luiden zyn 3
als ook roovers,

doodtflagen en haat ,
welke gemeenlyk by

het gepeupel is : nu ficc gy wat vöordecl

gy by die fchat foudet hebben.

Adim. Gyzyt my altijd tegenftreevig

,

Lyóm : daarom fult gy ook niet met allen

krygen , om datgy het ahyd op myn Wens
verflen hebt*

Lyc. Gy doet alsderyken ,
die haar'be-

loften niet voldoen. Wenfcht gy nu eens

Samippus .

Samippus. Ik ben een *Ar\ader van

MAntima
,

op het vafle Landt geboo-

ren s ik fal niet kennen wenfehen een

Schip te mogen hebben , het welk ik

myne Borgeren niet en feude konnen

toonen. Noch ick en wil ook niet on-

veilig met de Goden :e rede gaan 3 be-

geerende een fchat s
en het goud met ma*

ten ophopendc. Maar(want de Goden kon«

nen alles te wege brengen, ja ook de ai-

dcrgrootfle dingen 3
en de wet van Tim*

lam: gebied nier te vreefen om teeiffchen 9

even of fy noch altijdts yts gaven) ik

wenfte wel een Koning te zijn , niet ge-

lijk ^lexander , de Soon van Philippm ,

of als Ptolm&uS) of fliithridates, of als

. eenige
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eenige andere die het gebied van sljn Vader
gekreegen heeft: maar ik wilde het begin
hier van maken door geduurigh rooven en
plonderen, waar toe ik omtrent dertig ge-
trouwe en ftoute makkers modle hebben:
een weinig daar na dry honden , d’een na
hondert: dan weder duifenr , en kort daar
aan duifent

5 eindelyk* deheele fommeby
vyftig duifent gewapende mannen. L^at
de Ruitery vyhig Compagnien , elk van
hondert koppen , flcrk zyn. Dan zal ik

fchynen dc Overfte en opperfle van die

gantlche Keirtezijn, ik zal haar voorgaan,
en alles uitwerken. Hierinv/ilde ik wel
grooter zijn

, als al dc andere Kortingen ,

om dat ik in deugden boven alle andere uit-

leek, en over zoo veel mannen gebiede,
die niet door nalatinge van mijn Ouders
het Rijk verkregen heb

; want dat foude de
fchat van ^sZdlmantm niet ongelykzyn: de
zaak fetfsen fchynt niet aangenaam noch
vermakelijk , ten zy hy het gebied door ei-

gen macht ve? kregen heeft.

Lyc. Wel, wat hoor ik daarSamippe}

gy wenfcht geen kleintjen , maar gy wik
alleen het hooft van alles goets zijn 5 want

gy dc belle gekeurt te zyn van vyftig duifent

Man. Soodanigen verwonderings waar-
digen Man heeft ons Mantima fonder
ymands weten uitgelevert. Regeert dan

,

gaat u Soldaten voor , verciert de Ruiterye

,

a|s ook de Schilt-dragers, Ik ben bdull te

weten ,
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weten ,
van waar rcadïen foo een

hoop volks foude leveren , of wat arme

blocds zy den Oorlog foude komen aan-

dóen.

Samippus. Hoort Lyc\ni \
of foo het

U belieft , volgt ons na, ik (al uwOverfte

maken , van de vleugel van vijfduifent Rui-

ters.

Lycine. Heer Koning ,
ik dank

uw voor de eer die gy my aan pre-

fenteert , ik fal te voet vallende, uw op

de Perfiaanfche maniere aanbidden t
mee

de handen op de rug eerende dat op-

gaande hoofc-cieraat. Neemt liever een

Ovcrfte van de fcerkfte uit uw Ruiteryc ,

want ik ben in die faken heel vreemt ,
ik

heb te vooren geen Paert bereeden.

Ik foude vreefen , dat, als den allarm

geblafen wierde , ik van boven neder ,

van het Paert vallende ,
van de andere

vertreden foude werden ;
of wanneer het

Paert te wild was, mocht het aan ^t hol-

len raken ,
en my midden onder de Yyant

voeren, ofzy moeften my aan de fadel vaft

binden , als ik daar op fou blyven fitten, en

de toom houdend

Adimantus. Ik fal de Ruiterye wel lei-

den, Samippe , laat Lyeinm aan de rech-

ter vleugel ffaan. Ik verdien het , wyl

ik de grootftq eere van uw genieten fal *

wantik u foo veel duifenden aan gout toe-

gdegtheb*

j
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Sam. Laat ons de Ruiters fcïver vragen ,

yïdlmcmte , of zy u voor haren O verRen

willen- erkennen. Welke van de Ruiters

sfdimantus tor fijn QverRe begeert te heb*

ben, die heffe fijn hand op. Siet gy wel dat

zy aiie ^dimantus begeeren. Derhalven

fult gy Oerfte der Ruiters het opficht heb-

ben 3 en Lycinus fal de Rechter-vleügel re-

geeren. Laat Timolaus aan de linker zy n.

Ik fal my in het midden Rellen, gelyk het de

Perfiaanfe Koningen toekomt, wanneer zy

begeeren dat verfcheide by haar fitten.

Maar laten \vy regelrecht na Corinthen

gaan , over het gebergte ,
biddende den

Koninklijken lufiter. Want nadat die,

welke onder Griekenland hoore, onder

onfe macht gebracht zyn , want daar is nie*

mant die ons derfc tegenftaan, ofde Wape-

nen fal derven roeren, dewijl wy in fbo

grooten getal aankomen, wy futien haar

fonder (lof of zweet overwin hen) Rappen»

de op de Galeijen, met de Ruiterye
,

(alle

proviande is in Cenchreen ,
als Kooren

,

Scheepen en Ammonitie) laat ons dan

j

door de JEgeifcbe Zee na Tomen over varen,

en aldaar Dizna geofFert
,

en de Steden

fonder tcgenüand vcrwonnen , als mede

Gouverneurs geRelt hebbende, na Syrien

voortgaan , eerR door Carien ,
dan door

Lytia, Pamphilia ,
Pifiden , en de Zee met

de Berg-Rranden van Cilkien
,

tot dat wy
by den Euphrates komen -
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Lyc. Laat ik, 6 Koning! een Droilaarts-
ampt onder de Grieken bedienen. Ik ben
wat vreesachtig

, daarom durf ik niet verre
van huysgaan

, want het Schijnt dat gy het
Leger ook tegen de Armeniërs#n Parthers
wilt voeren /r welke Voikercnzyn , deftig
in alle Oorloghs-zaken afgericht. Betrout
liever ymand anders de rechter vleugel : laat
my een «Antipater i n C?rieken -And

.

dat men
my niet met een pyl doorichiet , voorna»
mentlyk aan dat deel daar ik naakt ben, \ zy
omtrent SufkoïBaclrea , daar zyn wel be-
ter manhaftige Mannen, om in my n plaats te
fchikken : ik ben deifdte gewent, nooit
te doen gehad hebbende met een i ge woe-
dende Oorlooghs-knechtcn. Parade noot
^ande Man ging, was 'teen andere zaak,
maar nu kan men Volk genoeg krijgen ,

derhalven verfoeit ik dat my Luiks niet te

laftegelegt werde.
Sam. Gy loopt weg, Lycint

, en verlaat

doorvreefe uwe order : de Wetten gebie-
den foo een het hooft af te houwen , wan-
neer men bevind dat hy fijn order verlaat»

Maar dewyl wy aan den Euphrates zyn

,

welke een brug heeft , en 'i geen wy achrer
gelaten hebben 9 veilig is , zijnde daar O»
verften onder ontlagh, die ik overyder Na-
tie gefet heb, maar andere zijn weg gegaan,
om PbxnidenfPalefiina en JEgypten daar
byte voegen: Gaat gy eerft over Lycine

,

hebbende opficht over den fechter-vleugel *

daar
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d.iar na lal ik volgen , en na my dien Timo *

engy de laathe zijnde ,
* donante ,

ftikoverdc Rutterye commanderen. Door

Mefopotamien gaande, hebben wy geen

Vyand vernomen, maar de menfchen heb-

ben fich met hare Kalleden van fel ver over-

gegeven, ja ook doe wy voor Bahylon qua-

men
,
gingen wy (onder vreefe ,

en buiten

meiningein de Stad. De Koning ons by

Ctefiphon wachtende* ontfing ons* Daarna

nx$ehuc\m gaande ,
vergely ct en mon fiert

2iy hetheyr , halende de Ruirerye van alle

zyden by een * ook de boog-dchu teers, en

werpers. De verfpieders boodfchappen ,

dat’er by honderc dinfenden bequame Man-

nen waren ,
cn daar van twimigh duifent

,

die tePaert met de boog Ichieten. Noch

was daar dien Armemer f
als ook die aan

de Cafpife Zee woonen ,
niet by, noch ook

de Baftrianen, maar alleenig hare gebaren

en te gelyk alle de Koninkrijken die onder»

de Stad behoorden. Soo licht konhy et*

tdykeduifenden byeen vergaderen : kis nu

tyd te gaan , om te hen wat wy doen lul-

len.

Adim. My dunkt dar. gy lieden met het

Voet-volk na Ctefiphon behoordet te trek-

ken : niaar wy lullen met de Rui tery Baby-

ionien bewaren.

S\m. Zijt gy ook al angftig ^dimante ,

nu dat het gevaar aan de Man gaat ? maar wat

dunkt uTimolae,
Tim.
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,

Timoiaus. Men hoorde niet n! de troe-
pen den Vyand tegen tc gaan, en niet re
wachten

, tot zy haar in poÜuur geilelc
hebben

, of wanneer zy van alle kan-
ten hulp fouden krygen

, laat ons den
Vyandt overrompelen

, dewylzy op gaan-
de weg zyn.

Sam. Gy fegt wel.Wat dunkt uw Lyclnt'

)

Lycine. Ik fal het u leggen. Dewijl
wy moede zyn van twiüen \ cn van her ge

-

duurig rejfcn afgemat : ais wy dan morgen
in Pir&um komen, en nu omtrent dertig
iiadien voortgegaan zyn , ten anderen ook
de geduurige hitte van de Son (want het is

nu al omtrent middag) hier omtrent de
Moes -kruiden , fullen wy boven op defe
Columne met hare opfchriften wat rufletu

Baar na opftaande* fullen wy al weder
voortgaan

, en ons na de Stad begeven.
Sam* wel lieve Man* meintgy te yïthe-

nen te zijn, welke in het Velde omtrent
BabyIon over de Soldaten fit te delibere-
ren.

Lyc. Gy vermaant wel. Ikmeindedat
ik fiuchteren was

5 maar gy zijt befich om
de laak aan den dag te brengen.

Samippüs. Welaan dan, foo ghy het
goet vind. Doet als Mannen die in gevaar
geftelt zyn , verraatuw Vaderlijke krachten
niet. Sa, fi, louter Mannen

, gy die
altyd foo, manhaftigh hebt konnen roe-
men van uw daden , waar zyt gy lieden

nu,
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nu , toont watje bent ; Iaat ons niet in

de pekel Heken. Het fa! beginnen tijd

te worden , dat de Vyant fal komen aan

te marcheeren , en fich tegen ons in vol-

le poHuur te Hellen
,

foo dat wy ons

nu niet hoeven te vertragen , repje war.

Laat Enyaliui voor een Veld- teïken ver-

Hrekken. Als nu alles in volkomen or-

der gebracht is , en de Trompetten den
allarm (uilen geblafen hebben : foo be-

gint met een helder gefchreeuw , de

Vyand op het lyf te vallen , Haat op de

Schilden met uwe Spieden , om een

gevaarlyk gebaar te konnen maken : hier

door werdt menigmaals de Vyandc ver-

baaH gemaakt , en op de vlucht gedre-

ven : gelijck als M&nades van Bacchus ,

wanneer als zy d'indianen op den hals

quamen , en noch meer andere Riflo-

rien , te lang om hier alles te bewaar-
heden. Vecht van dichte by , hand aan
hand , blijft onder het pyl-geweer Hille

Haan ,
op dargy nietgewom werd, ter-

wijl wy haar plaats geven , om van verre

te werpen. Dewijl nu het gevecht hant-

gemeen geworden is , heeft Timolaus

met de linker- vleugel de Adeders
, en an-

dere , met welke zy vochten, opdevlugt
gedreven» Het midden van het leger, en
’t gene omtrent myis , fpeelt ook kamp
op , het zyn Perfianen , onder welke
ook den

t

Koningh is* De gantfche

Kuitery
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Ruitcrye van de Barbaren , viel op onze
rechter Vleugel aan : daarom zyt ghy ook
een kloek Man

,
Lyrine , want gy kond

de gene die by u zijn* dapper aanmcedi-
gen.

LyciNE. 6 Fortuyn l al de Ruitery is

tegen my , haar fchjjn ik daar alleen toe

bequaam om aan re vaarden. Ik Ichyn

,

foo zy eenig geweld doen * over te Tui-

len loopcn
,
gevende my na het Wor-

llel - perk
, latende u-iieden alleen Oor-

loogen,

Samippus. Geenfins: ghy wint het voor
een gedeelte. Ik /al, gelyk als ghy fiet

,

in een befonder gevecht met de Koning
dryden, wanthyeifchtmy uit, en fulks tc

weigeren foude febande zijn.

LyciNE. Lieve Jtipiter
, ghy fult ter-

fiond van hem gewond werden. Want
dat is Konincklijk gequetft te worden, als

men om het Rijk vecht.

SajSsppus. Gy feght Teer wel. Dat is

een lichte wond , die nauwlijks door het

opperde van de huid geraakt, ook niet in

een fienlyk deel des ligchaams , foo dat'er

geen quaad lyk-teiken /al behoeven na te

blijven. Vorders /Iet ghy, hoe ick hem
met fijn Paerc in eenen fteek ter neder ge-

veld heb. Daar na het hooft af/laande

,

en fijn Koninklijk hoofc-cieraat afnemen*
de, ben ik Koning geworden, daarom
word ik nu van een yder aangebeden ?

Laten
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Laten nu de Barbaren ons gaan aanbid-

den
,

ik zal volgens de Griekfche Wetten

regeeren,en alleen Heerfchergenaamt wer-

den. Na defen , foo gedenkt, dat gy vee-

Jè Steeden na myn Naamefult bouwen , en

hoe veeledaar fulien vernielt worden , foo-

der yts onbehoorlijks mocht komen te go-

fchieden. Voornamcntlyk , fa! ik dien

rijken Cydla vervolgen, welke mijn ge-

buur zijnde, my den Akker verbood , fich

allengskens binnen de Landspalen wikke-

lende.

LyciNB. Houd eindelijk op , Samip-

pe. Want het is tijd, dat gy foo grooten

overwonnen ftrijd , te Sabel een Gait-

maal houd over de Vi&orie, (ick meinde

dat uw gebied nu al buiten de voorfchre-

vene eind-palen komt tc ftrekken) laat

Timolaus onderwijlen wenfehen wat hy be-

geert.

Samippus. Wat dan Zj?erne? wat dunkt

uw van myn eifch ?

LyciNE. Het zijn , ddtiehfie derKo»

ningen, feergroote en krachtige werken

doende, beter als die van ^fdimanihus 1

want dewijl hyfin heeft in de lekkernyen *

en de Drinkers bekers geeft van twee ta-

lenten zwaar, maar gy wierd in een fon-

derlinge ilrijd gewond ? gv vreefde by nacht

en by dag . Gy hoefde de Vyand alleen

niet te vreefen ,
maar duifentderlei lagen-
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leggiiigen
, de nyd van u Volk, de haat

enpluimdrykeryen. Gy hebt niet een goe-

den vrient , maar zy doen uw goet uit

vreefe, ofop hope. Gy hebt ter waereld

geen vermaak, maaralleenig glorie, een

purper kleed met gout geilikt , een witte

band om het voor-hooft, en verfcheidc

Fagien die voor uw gaan. Verders ondra-

gelyken arbeid, en groote fkengigheid ;

of men moet de Vyand antwoorden , of

recht uitfpreken, of tot de Onderdanen

fenden. Daar ïsdan een Volk afgevallen ,

of daar werd een inval van .de Vyand ge-

daan. Alles moet gevreefi: en omfichtig ge-

handelt werden. Kort, gy werd meer van

andere 9 als van u eigen felven gel ukkigh ge-

acht. Is dar ook niet flecht en gering , dat

gy ook de felfde bekten onderworpen zijt,

als het gemeene VoIk;de koors en fchroomt

u niet, noch de dood is met befchaamt

om uw Lijf gaarde aan te taften , hy

komt als het hem wel gelegen dunkt , hy

maakt uw aan her huilen, en vreeft ook
uw hooit-cieraat niet; ghy dan van om
hoog vallende

,
werd uit uw Konink-

lijke bod genomen
:
ghy gaat ook de

eigende weg met het gemeene Volk ,

en verkeert met de felfde aaobenlykheid

onder de Dooden. Gy hebt een opgehe-

ven Graf boven de aarde, met een lan-

ge Columne , ofeen Pyramide, net, recht-

hoekig opgaande , die alle na uw doodt

komen.
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komen , welke oniienclyke befdiouw-

üukken Tyn van uwe magnifteent.ie* Uwe
ftokbeeiden en tempels die de Heden op-

regten werden in eeren gehouden , maat

ten laatilen verdwynen al die namen en

werden verlui mt. Welke foo fy ai Teer

lang duurden , wat nut hebt gy daar dan

af , dewyl gy daar geen bemerkingen van en

hebt? nu fie je wat ai werk gy by uw leven-

de lyf foud hebben , met vreefen en wer-

ken ,
gelyk als die na eenige veranderm-

gevolgen. En nu is het uw beurtete wen-

fchen TimoUt - fiet dat gy die overwint,

gelyk een wys en verftandig man betaamt.

Timolaus. Letter op Lycine, fal ik iets

wenfehen ’t welk met regt van een ander

kanberifpt werden. Wantgout, fchatten *

duifenden van ftukken geks. Koninklijken ,

oorloogen en vreefe voor het gebied , die

gy niet Tonder reden befpot hebt , fal ik

geenfins begeeren. Dat Tyn al verga nke-

lyke dingen , dieduiient ongelegemheden

onderworpen Tyn : daar is meer moyelyk-

heit in , dan foetigheit. Ik wenlle dat

MercHYius my tegen komende, eenige ringen

gaf, van wonderlyke kragren : vcorcerü

ik altijd welvarende en gefont van lighaam

mag Tyn,en ook dat ik niet kan gewont wer-

den , nog eenige pery keien onderworpen,

ben. Ten tweeden , dat die niet kan geilen

|

werden , welke de feiveaaode vingerge»

daan heeft
,
gelyk als dien Gygis gewed! iy*

Ten anderen ook , dat ik’er nog een heb,

llVtd. (Q) daar
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daar ik tien duifent mannen mede over-

winnen kan , ook dat ik mogte eenige

Zwaarte die tien duilent mannen niet ver-

roeren konnen , makkelijk op myn ichou-

ders mogte nemen. Daar en boven wil-

de ik nog wel Teer hooge in de logt vlie-

gen , ’t welk ook door een ring moede
gefchiedenjn myn flaap moede ik ook kon-

nen openen 't welk ik wilde, dat alle deuren

voor my open gingen ,dat de ring het dot

en de grendel kon openen. Dat noch het

grootdeis , laat’erymanf djn dieboven alle

andere uitmuntin aangenaamheit, diemy
minnelijk maakt , hebbende rontom fich

fchone jongelïngen,vrouwen,en heeie vol-

keren,laat niemant Tonder liefde ingenomen
lijn, dewelke fèeraantrekkelykfchyne, en

my altyd, gelijk men fegt,in demont heeft,

ibo dat veele Vrouwen , die van liefde niet

konnen harden , haar felven byna verhan-

gen, en de jongelingen op my als dol en

vergekt werden : foo dat fy haar gelukkig
mogen agten , als ik haar maar eens aan-

lag : of foo ik haar veragtede , dat fy ook
van droefheit ftierven: ik meed boven Hy-
iichtihiïs , Sylii , ofte dien Vhaon van Chius

welen* Dit alles moed ik niet hebben voor

een korte tijd en dan terdontderven
,
gelyk

demenfehen , maar meer als duifent jaren

,

foo dat de eene jongeling uit de andere mag
waifdhen , en om het feventiende jaar

haar huid verwidelen gelijk de ferpenten

doen. Ik fai niet gebrek hebben als ik dat

heb 9
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heb , want al wat andere hebben lullen

*c myne werden,voor ibo vee! ik de aeuren.

! kan open doen , en de wagters in de llaap

helpen,en dan daar in gaande dat ik niet kan

gefien werden. Dat , by aknen dit eene fpeo

takel by de Indiaanen en Hyperboreèn aldus

was,het van groote nieuwigheit en wonder-
1

lykheit, of eenige koftelijke en aangena-

me fake gehouden werden , dan fouw ik

niet behoeven vreefagtig te ftjn om myn
felven daar na toe te geven en mijn luft

daar mede te boeten , dewyl de gryps een

gevleugelt dier is , of de vogel Tbaenix by

de Indiaanen van de andere niet kan gefien

werden,lbo fou ik die nogtans fien. ïkfou-

de alleen de fonteinen van de Nyl weten ,

cn ai wat op de aarde onbewoont is , en

ofer eenige tegenvoeters onder ons aangin-

gen , woonende op de helft van de zuiderv

aarde. Vorders ook de natuur der fterren s

als ook van fon cn maan fou ik ligtelyk

kennen , dewijl ik van haar vuur niet en

kan befchtdigt werden. En dat hetalder-

aangenaamfte van allen is , kan skin tienen

dag te Babjlon boodfehappen , wie over-

winnaar iti de Olympife fpelen geweeftzjr:

wanneer ik in Syrïen had middagmaal ge-

houden , fou ik het avontmaal in Italien

doen. Wanneer yjMUt myn een vyant was,

;

zoude ik hem , werpende hem.

een groote fteeri op de kop elders uit een

hoek, foo dat hem ;de herfenen foudea-

: verpletteren : myn Vrienden kende ik

(QjiJ goet
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goet doen , brengende baar geit en fchatte*

in haren fchoot. Maar lbo ymanthovaerdi^

. ryken gierig,ofeen tyran was,fmadelijk fo«

ik hem twintig ftadien hoog op nemen,
enfmyté hem van boven neer. Met de dwer-
gen ibudeikvry konnen verkeeren, want
iy konden my niet fien , ijk fou de felve

alle doen flapen , behalven haar alleen,

Hoe Ton ik dan de oorlogers en de velt-fla-

gen van om hooge komen fien ? en foo

Jhet my goet doge , kon ik my by de over-

wonnene voegen , de overwinnaars in de

Jlaap wiegen , en geven de vi&orie aan de

vlugtelingen. Om kortte maken , het leven

van den menfeh foude my een fpot welen,

alles foude myne wéfen , en d'andere lou

ik een God fchynen. Ditisdan het hoogde
goet , ’t welk nog vergaan nog gerooft kan
werden , voornamentlyk met een goedje

weivaertheit al myn leven lang. Wat hebt

jgy nu op defe wenlch te fcggenXycme ?

Lyc. Jk heb daar niet tegen Timolae;%

het is niet veilig een gevleugeJt man te-

gen te fpreken , die door fyn kragt foo

veel duifenden van menfehen op -mag.

Maar dit lal ik uw vragen , ofgy niet een

ander fchynt onder foo veelvolk , dewelke

gy al vliegende gelien hebt, fynde een out

man die al kinds begint te werden , wel-

ke met een klein j|en gevoert wert *

die met lijn vingerenTuTke bergen kan be-

wegen,en van een yder bemint is,nu gy kaal

fijt,en een platneus hebtP ant vy port my ook
hier
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jbkrop : warom kan een ring uw dit alles

niet uitwerken , maar gy hebr'er lbo veel

verfcheidene , uw linker hand is vol van

alle ringen ? daar konnen der niet meer

aan, lbo dat uwregter nu die iaft moet dra-

gen. Een ding is nogfeer noodig , welke

uw van alle geckernijen doet ophouden *

want gy lytinotterig om de neus : dit kan

de nieswortel wel uitregren , wanneer

gy daar wat meer als ordinaar van drinkt ?

T i M. Gy moet nu eens wenfchen,L^a/?e>

op datwy mogen hooren wat uwe wenfch

mag weien : te weten, dingen die onbevat-

;

telijk lyn , die niet konnen befchuldigr.

werden , alhoewel gy ai de andere berilpt.

L yc. Ik en behoef niet te wenfchen

Wy lijn nu by Vipyhts gekomen , en delen

ddugeaSamippus , wyl hyby Babylomneen

byfondcr gevegt heeft, en gy Timolae , ter-

wyl gy in Syyia heï middag maal houd,,

en in Italien het avontmaaij bemoit gy uw
ook met die dingen welke my raken ? gy
doet feer wel, daar gy niet binnenkorten

tyd als met een vvindagtige rykdom ryk.

en vveinigdaarna bedroeft vvert , wanneer
1

ik eens een klonte broofs Gal mogen eten.kfaf

niet lange lyden of uw fal diergelyks over

komen , na dat dit geluk' en al die andere

rykdommen fullen verdvvynen , gy lie-

den fult van defe fchatten en Koninklyke

hooft draden als uit een fóete droom wac-

ker gemaakt werden, ent’huis komende al-

les heel anders vinden ,
gelyk de Comedl

fpeel-
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fpeelders die voor Koningêen Frinfen agee-

ren , welke van het Schouburg gaande, te

huis half van honger derven,daar iy te voren

•sdgctmeimonSyof Creons fchené te fijn, fitten be-

drukt met de handen in hethair gely het

betaamt >fultgy ook tegen wil en dankfulx

t*huis vinden , voornamentlyk gy Timolae

,

vvanneer het noodig fal fijn dat uw over

komt als wel eer dien Teams , welkers

vleugels af fmoiten , en doe op de aarde

moede vallen , verliefende alle die ringen ,

die van feiver van uw vingers vallen. Het
fal my ten vollen genoeg fyn , dat ik voor

al diefchatten , en voor Zabylon felfs, welk

gy lieden gewend heb , hertelijk mag lag-

gen , te weten fulke deftige dingen , het
is te verwonderen , daar gy lieden dan noch
de Philofophie pryd.

L u c i a n i ongeleerde
met; veel Boeken.

Het [chi
j
nt dat hy ymant van defijne die rjl

was 3 [eer bitjig belagt , omdat hy onge-

leerd was en veel boeken kpgt. Hy toont dat-

niet de menigte van boeken ? maargroote

neerfigheit ymantgeleert maakt

•

Q Elooft my vryelyk
, gy fult niet beko-

men , ’t geen gy voor hebt. Gy meint
dat gy veel boeken koopt , uw doot

on-
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onder de geleerde gerekent te werden : maar

het fal heel anders uitvallen, want hieraan

het men uwe onvvetentheit en leuighetd.

I Gy en liet de Boeken niet na die gy koopt,

maar gy betrout daar op , wanneer ly alleen

van de Bock-verkoopersgéprefcn werden :

die u jfulx dan van die en diergelijke Boeken

!
voorliegen, maken uw een roof, en gy desk

fqo al fraitjes uwe ichat onder lulke uit*

Hoe foud gy konnen onderfchddé de deftige

oude Boeken van de hechte en verhetene?

ten fy gy hetmogt oordeelen datfe van de

Muifen beknabbelt , en van de Motten en

Wormen doorgeten lijn. Hoekanikaan-

nemen dat gy lulx kont hen ? en om uw
de kenniflete geeven van te oordeelen , en

te houden k geen Callimts feer fray gedaan

heeft , of dat dien niet genoeg geprefen

Zitkus met groote neirfligheit geleh reeven

hébben , vvatprohjt hebt gy daar af, gy
frnimfte die over aarde gaat ? die de loort

van fchryvers niet en overweegt , die daar

geen meer onderfcheit in weer , als de blin-

de van de koleuren. gy het de Boeken met

operie oogen , en lieve God
,
ja tot vvalgens

toe
, gy doorbet het eensmet wat haaftig

te lefen , hoe dat de mond dik rnaals de oo-

gen verblind. Maar dat is niet genoeg, ten

fy gy de deugt en de fouten van een Gratie

weet, de meininge des Schry vers verhaat,

wat de flellinge der woorden hjn , hoe

net en aardig fulx gefchrevenis ,
terhond

moet gy de dubbelhnnigheit verihan : Wat

(0.4)
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amwoott gy my nu ? hoe kont gy dit we-
ten daar gy het nooit geleert hebt ? hebtgy P

«is eertyds ^an dien Herder, een goude rak
v
ran de Mufen gekregen * gy hebtdenT/e/ico^
daar de fdve vvoonen nog niet beklommen :

’fc heeft haar niet gefchaamt , met een
rouwen en van de ('on verbranden Herder
daar op te klimmen maar vvatiyt gy voor
een ( ik bid uw by Libcmïtïs

>

laat my dat

roe , datik fömmige van uwe ftuckcnniet

op en hale
) fooeen kan het aanften weet

ik wel niet lyden , maar fy fouden hem
liever met een Myrten tak ofKaesjes bidden,

flruik al ‘ fhandè wegjagen , eer hy den
Oimms ofte de paarde fontein befmette , uit

welke de Kudde en hare Herders toegela-

ren is tc drinken. Ik mein niet dat gy
fóo fvvak fyt , dewyl gy in die andere
dingen foo fterk fyt , om te confirmeren
dat gy de goede letteren foudet hebben
doordrongen om goede Boeken re kennen

,

gy kontgeen- meefter vvyfén by vvien gy
ioud onderwefen ftjn. Nu meint gy dat

alles te verkrygen , wanneer gy een onge-
meen getal van Boeken hebt. Soo gy foo

van ftns fyt , leeft eens k geen den Orator

JJemaftbenes met lijn eigen hand gefchre-

ven heeft : daar na de Hiftorië van Thucydidet

die agtmaal van defen orateur gefchreven

is-. Wanneer gy nu foo veel Boeken had
als Sylla van atheneum Italiai bragt,en daar

op iliept, en uw oogen daar geduurig op

had, foud gy daarom vvel een hairte vvyfer
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fyn ? het (preek vvoort is , een aap blijft een

aap ,
al bad by eengoude kleed om ’t lyj . Gy

hebt ook altijd een Boek in de hand, altijd

leeft gy wat , daargy nogtans niets af ver-

(laat , maar de* efel beweegt fijn ooren om dé

lier te boomt [pelen. Als den overvloed van

Boeken ymantgeleert maakt , foo was het

een koftelijke (aak , en u lieden die ryk

waart alken eigen : de Boekverkoopers

.

die foo een menigte van Boegen hebben #

fou die niet met geleertheit en wetenfdrap

een ander op mogen ? en als mem de faafc

inliet , fyn fy niet veel beter als gy : (V

fpreken boerfche taal*, (onder verftand ,
ge-

lijk als die gene met regt fyn , welke nog:

eerlyk nog fchandelyk geüen hebben. Gy-

gaat noit uit of gy hebt het een of het an-

der Boek gekocht > ghy hebt het nagt

en dagh in u handen. Watnuttigheit wagt

gy daar uit ï ofwaarom fchynenuw de

Boek-winkels ook niet geleert , in welke

veel oude gefchriften gevonden werden &

Ij

Wel aan dan , foo het uw niet moeye-

lykis, antvvoort een vvernig , of dat wel
mogelyk is , knikt my maar toe of fchud

het hooft op het geen ikvragen fa!.

Ik bid uw ,
wanneer der ymand war,

die op de ftuit niet fpeelen kon , en by

geval de fleuten van Timotbeus , of die

^fmenias te Corinthen voor feven talenten ge-

kocht heeft , fou hy daar wei na de kon ft

op blafen ? gy fchud het hooft met regt.

Want fy fullen niet doen ft geen Mar(yase&

(%s) °h**
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Oylmjws gefongen hebben , om yts aardigs

te fleuten ,, die het noit geleert hebben.
Maar foo ymant de boog van Henules had *

en Vbiloctetes niet enfy , die de felve alleen

heeft konnen uitTpannen , hoe fou hy
fchieten ? wat dunkt uw daaraf? fchynt het

een faak die een fchutter waardig is ? dat

loochent gy ook. Even is het ook meteen
die een ichip niet weet te fileren, nog een
paart te beryden ; hoe fal die weten in

een florm het felve te regeeren , of een
paart dat wat wilt en woed is onder fijn

gefag te brengen , fal hy niet van een ander
he-lachen werden ? knikt gy toe ? ik bid uw
geeft my ook gelyk , fooeen ongeleerde,

£Y fyt > ontelbare Boeken kogt , meint

gy dat yts anders foude fyn als een lag en
een (pot voor de geleerde ? waarom kniktgy
niet toe ? de faak is klaar genoeg , die dat
iien , roepen dat gemeene woort buiten

twyfel r wat heeft een hond met het bad
te doen ?

Niet lang geleden was "er een zeer ryk
man in *4fien, dewelke, omdat hy door
defneuw moert reifen zyn voeten door de
groote koude doot vrooren. Hy , foo jam-
merlyken fortuin overwonnen hebbende,
begeerde dat fyn ongeluk vertrooft wierde ,

foo maakte hy aan de overige (lompen eeni-

ge houte voeten , over welke hy koufen
trok , daar na leunde hy op fyn (laven , en
ging daar hy wilde. Alshy defe belaggelyk-

hdt verfonnen had r droeg hy (org van al-
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1 tyd nieuwe en fraijc léerfen te koopen ,
(oo

dat het doorfyn houtene voeren eenige uit-

nementheit mogte krygen. Doet gy niet

|

diergelyks ? gy die niet u v verdant wart-

! kelende fijt, en van een degt oordeel , koopt

vergulde fiicken > met welke naulyx een

1
regt gaander, medekan voortgaan. Dewyl

gy onder al uw Boeken dc digt-kond van

! Homerus ioo menigmaals hebt y en ymant

een Boek nemende fijn Iliadea uw voorleed

,

foo wagt u daar van yts te overdenken : want

het raakt uw niet , die alleenig een belag-

gelyk menich bent , met een verminkten

wanfehapen lighaam , die aldaar fpreekt.

Hy is Tkerfites. Als defen de wapenen van

^4chilles gekregen had , meent gy daarom

dat hyfoo derk foude fyn , dat hy ook de

I riviere ibude over ipringen , en de gragt

des doot-flagers met Phrygifch bloed ont-

reinigt. S al Heüor derven en na hém Tycam

*4fkropcêU$,om dat hy ’tgewigt van Mdid nkt

kan dragen ? gy fult dat mïftchien niet toe-

daan, en milTchien feggen, dat hy achter de

fchilt mank ging,en agter de wapenen lelde,

konnende de fwaarte niet dragen '•Wannéér

hy fijn hooft uitftak en buiten den helm

keek , toonde hy fijn verdraide oogen ?

en doe fijn pan fier , ’t vv elk hoog verheven

j

was door een buk , kruipendè op fijn laer-

fen : dit feggende moed yder een raggen ?

i het foudé eerft den wérk-*baas van dele va-

pen rufting en dan den Heer een fchande-

i lijn. Siet gy niet dat uw dietgelyx over-

(Qj>) Mm?
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komt , als gy met een Boek in de handen
gaat ,

fijnde met rood leer gebonden , en
goude platen heilagen

,
gyleefbdaar in bar-

barifch fprekendé , en omwaerdigt de waar-
digheid des fchry vers als fy uw dit hen doen,

Jaggen niet allen de geleerde daar mede *

maar ook uW mede gefpllen , iy hen uw
met de nek aan , en bergen tegens u vaa
aggen uyt.

Ik moet uw yets verhalenv dat men van

de Vythij legt. Seker edel perfoon Eaangdus

genoemt van TaYitntm , begeerde Tythia te

overmeeileren. Als hy Hy die naakte camp-
vegters quam , merkte hy dat Hy geen Üerkte

Iiad , nog ras genoeg loopen kon. maar
dat hy met het cither-fpel , en te digten

de baas van.allenfoude fijn-,, dat raden hem
die peftagtige plufmftrijkers , die hy by
hem had , die hem op het minfle geruis van

hngen prefen. derhalven quam hy te Del Bus

met goud bekleed , hebbende een kroone

op van goude laurierbladen*, verciert met
iimaragdine bakelaar daar aan. Maar de ci~

ther , een wonder om te hen,was leer kofk-

lijk, gemaakt uit louter gout, met ringen en

geheenten opgepronkt , op welke de fang-

goddinnen , ^pollo en Orpbeus gegraveert

waren , 't welk de henders verbaah maak-

te. Het was nu de dag om op het Sehouburg
gekomen, daarquamen dry Centdim ; het

viel Eiuingelus te beurte dat hy de tweede

fou langen.. Hy komt na Tbefpis den The-

èétmr , die fijn dingen Teer wel gemaakt
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badde, blinkende van gout, fmaragden , be-

ryllen ,
hyacinthen , en purpefe kleeden

met gout geflikt , het kleed fcheen wonder
wat te weien 4 Met yrelke hy haar yerbaafb

gemaakt hebbende , de iienders met een

ongeloofclyke nieuwe hoop vervult had,

en noodig was dat hy moefl fpelen , foo

fpeelt hy een rouw, en qualvk klinkend

boere-lied : OndertufTchen wyl hy wat
harder fpeelt , breken hem dry finaren. Dit

flegtc gefang.wierde van yder een bdaggen

:

ook (vierden de Overfle van dé fpelen hier

over verfloort, en joegen hem met fwee»

pen uit deSchouw-plaats. Defen Euangdus

was dan daar een vermakelijk fpcétakel,

dewijl hy van die Hem floegen door het

midden derSpeelplaatsweggetrocken wier-

de, hy huilde , fijnbeenen waren bebloed»

ondertufTchen vergadert hy de afgevalle rin-

gen , terwijl de ander affiaat.

Een weinig tyds daar na komt’er eenen

Euangdus van Eken , brengende een feer

oude Cither met fig , welkers klawieren

van hout waren. Defe had een {legt kleed-

jen aan. Maar hy fpeeide deftig alles vol-

gens de Konfl. Want hy wierde overwin-
naar verklaart door den roeper, belaggen-

de Euangelus, die te vergeefs al fijn ringen

met fijn Cither gebragt had. Men fegt dat

hy aldus fou de gefproken hebben: gy hebt
eengoudeKrooneop,en waarom niet? Gy
fijtrijk , maarikben arm, enmoetmyop
fijn Delfts behelpen. Maar datgemak heeft
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uwe vercieringeu toegebracht , dat dewijl

niemant over u erbarmt, föo haten fy alle

uwe overvloedige fchatten. Gy fchijnt wel

met defen Euangdus over een te komen

,

want gy toeft niet op de lienders haar lag-

^My dunkt het nier ontydelyk tefyn , dat

ik u de fabel van Lesbus verhale. Als de

Vrouwen van Tbmcim Orpbeus omgebragt

hadden , fegt men , dat lbo ras fijn hooft

met de Lier in den Hebrus gefmetenwaren ,

in den f.vartcn Vonnis fouden gekomen fijn,

cn heeft aldaar fijn hooft en Lier vertoont:

fingende een rouw-dicht over de doot vart

Orpbeus, de Snaren wierden door dé wint

beweegt, en gaven een goede melodie tot

defelvete Lesbus aanquamen. Doe namen

de Inwoonders het hooft en begraafden ’t

,

en de Lier hingen fy in de Tempel van

^polio

.

Alsdie daar een ruimen tijd gehan-

gen had ,
quam eenige jaren daarna Kettn-

thus , de Soon van dén Tyran Tittacus, wel-

ke hoorendefulx van de Liere feggen , dat

Orpbeus de Beeflen daar mede temmen kon ,
-

de klippen verfettede , en de Boomen

van fijn plaats beweegde, en dat hy doot

lijnde , de felve nogtans door de Zee drij-

vende , een aangename klank gaf, hy wert

op de felve onverduldiglyk verheft. Daar-

om fochthy de Priefter met een leer groote

fomme gelts om te koopen , om de Lier

van Orpbeus, in welkers plaatfe hy een an-

der foude ftellen : welke gekregen heoben-
Q& 3
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de, dagt hem niet veilig daar mede in de
Stad te fpelen. Maar by nagte verborg hiy

de felve in fijn boefem , en fpeelde in de
Voorfiad. Daar komende , begon hy te

fpelen, en ontflelt de Snaren j defen onerva-
ren Jongelingdagt, datde klank yts godde-
lijks foude fchijnen , waar door hy eeir

yder bewegen foude , en fuike bewegingen
in de Dieren maken kon , die hy wilde , en
door die naam meende hy heilig geagt te

fullen werden , fijnde erfgenaam van de
fangvan Orpbeus . Terwijl hy dit doet , ko-
mender eenige honden , van die daar on«
trent waren , hoorende dit geluid, begin»
nent’famen te rotten, en verfcheurendien
ellendigen Speelder : 't welk hy alleen met
Orpbeus gemeen gehad heeft , na de hon-
den daar by quamen» Door dit exempel ,

wort feer klaar getoont , dat het de Lier

nietenisgeweeft , die de menfehen en hee-
ften fpeelden , maar de Konfi: en het lied,

’twelk Orpbeur van fijn Moeder had. Wat
doet het tot de faak dat gy Orpbeus of Isean*

thus te berde brengt? Daarbinnen onfe
tijd, foo ikmein, nogymant is geweefï,
die voor de fieeneLamp van den Stoifchen

EpiBetus nog wel fefiig guldens gaf: ho-
pende, dat wanneer hy daar by nagte by
iludeerde , de wysheit van EpiBetus foude
verkrijgen, en dien ouden Mao gelijk fon
werden. •

Een ander onlangs, gaf voor de fiok , die

den Cjnifcben Phüoiboph Tmm 9 als hy
' Of
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op het vuur gelet wiérdé, naargelaten had

,

een talent, die hy onder fijn befte rarighe-

den houd, en vertoont het ais de Tegeateti

het vel van het Caledonifcbe Wilde Svvijn :

cnde Thebdui de beenen van: Gerjon, ende

Mempbiten de hairen van IjTs. Dén bentter

van defe goederen , heeft hem ooi m
dvvaasheit en geckernijete boven gegaan.

8iet gv nu niet wat quade faken gy hebt ? En

daruw kop wel een ftok van doen i.eeu .

'Dionyfïas heeft wel eertijds ook een Trage-

die gefchreven, maar belaggchjk en on-

vercierf. welke als hy die te leien gegeven

had aan Tbiloxenits , en dewy 1 hy niet Plurm-

ftryken kon,maar gafden fchryver fchimp '

woorden , is menig reis in fteen-kuilen

gefmeten. Als nu Dtonyfim vernam dat net

veraet wierde , en het felve voor een fa-

bel alte, heeft hy geen werk nog moe.te

gefpaart, om de Boekjes van JEfchtlus te-

krijgen, uit welke hy fijne gedigten.ge-

woon waste fchryvee ;
die gekregen heb-

bende ,
maakten hy het nog duiient;-

maal erger als te vooren. Dat paft met wei-

nig op uw , en daarom moeit gy net Was

vergulden. Want, bid ik, wat hoop ïiier dat

gy de Boeken Het, herbeten by een ver-

gadert ? Dat niet goet is , fnyt gyie af , ioo

fchildertgy raet’Saffraan.en glad metCeder-

hout, gybekleetfe met Leer, en beflaatfe

met Platen? Dit doet gy alles, of daar ec-

nignutuit teverwagten was, gy fijt door

dïc koop al veel beter gewordesa » oxn dat
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foo (preekt , dog gy fyt (lommer als de Vir

fchen. ’t ls ichande te (eggen hoe gy leeft*

men degt datr uweonbetamelijkheit van de

heele wei cl* gehaat'3 ert. 1'oohetde fchult

was vandc boekembehoorde men daarfesr

verre van daar te vlieden. Dewijlder nu twee?

dingen fijn dat gy van d oude begeeit,te we-

tende deugt in ’t {preken ,
en de manier ooi

eerlyk te leven: dat gy bet goede navolgt,

en het quade vlied : dewijl gy die beide be-

fchout hebt,wat billen wy (eggen dat gy an-

ders verkregen hebt * dan een fchool vooa

dé Mufen, een woonplaats voorde motten;

en by aldien dé {laven wat onagtfaara fyii

geweeil om de Boeken te verben* hun^üa-

gen te geven.

Ik weet niet of het geen ik nu feggen

fal t uw een groote oneere ia! verooriaken*

dat foo uw ymant by geval ,
gelijk het

dagelijx gebeurt * uw. met een Boek in d^

handen (iet , en uw vraagt' , wat autheui

het is, en gy hem volgens de tytcl genoemt

hebt , maar daar na ,
ge!y k het gebeurt,

den autheurprijfl of laakt , en gy niet weet

te antwoorden : (oud gy dan niet liever

willen dat de aarde open fcheude, omdat

gy tot uw verderf dat Boeit mede genomen-

hebt
,
gelijk Fellerophontesï

Als Demetrius Cynicus te Corinthcn een

ongeleerde gefien had , die in een fchootr

Boek las , in Sacchis denk ik de plaats van

Euripides , alwaar de bode het nood-lot

van Tentheits verhaalt . en de daat */ig<tvcs >

nam hst Boek en icheutde het flucken;
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kis beter, feidehy , dat het ecns vanrtfy

,

dan van uw foo dikwyls geibheurt wert.

Ik wilde geern weten ( k welk ik geen-

fins met myn vei Hand kan agtervolgen)

©m wat reden gy u daarover lbo beyvert.

Niemant kan denken dat gy daar eenig

nut of profijt van hebt: voornamentlyk van
die gene welke u wel kennen : k is even
als een kam voor een kaalkop , en een
fpiegel voor een blinde , of een fleur voor
den doove , een hoer voor een gelubde,
een fchip voor ymant die niet by de zee

woont
5 of een Tchipper een ploeg. Hier

door roemt gy mifïchknopuwe goederen ,

openbaar makende dat gy geen koflen

Ipaart aan dingen die uw met te paffe ko-

men. Maar hoe veel ondervindinge fieb

ik wel die een Syriër ben , wanneer gy
van die rijken man foo veel niet gekregen
had

, gy foud uw Boeken lang verkogt

gehad hebben , en licht van honger vergaan

zijn. Maarhet kan gefchieden ,
dat daarom

miffehien foo veel Boeken van by een haalt

,

dat gy uw Plyimflrijkers geloofgeeft , die

uw dagefyx pry fen s dat gy niet allen een

fray en minnelyk redenaar fijt , maar dat

gy ook wys fijt en een hiftori fchryver,
wiens gelyk niet meer te vinden is.

Men fegt ook dat gy eenige oratien inde
maaltijden foudet uit-gefproken hebben, en
die als de dorften.de aard- kik- vorfchen uit-

fchreudet , nog niet drinken ten fy eerft

van roepen foude berften.. Het is niet won-
der



Ongeleerde met veel Beefden» 379

der {waar uw te bedriegen , daar gy alles

geloof geeft ,
gelijk als wanneer ik uw

giller by een Koning vergeleek , even als

een vaifchen ^Uxander en valfchen Vhilippn$

,

en weinig jaren te vooren Vfeudonems , of

foodereenige andere op die wyfe gelogen

hebben, ’tls geen wonder dat gy plompert

en fout-fak fq gehandelt wert , u in een ros-

baar laat dragen ,
gaande als een Koning

,

volgende het aanligt >
gewaad , en het

heele gedoente na , gy fijt verbiijt wan*

neer gy by fooeen vergeleken wert. Wel

isdatloo veel feg ik, den Zee roover Tjnhus ,

die anders een deftig heer was , wierde

ook door fijn Pluimllrykers bedorven, dat

hy meinde ^tkxander gelykte lijn >• alhoe-

wel fijn Kerk-rooveriea overal bekent wa-

ren ? want de beelden van Tynhus vond

Hieahier en daar , evenwel bedde hy lig

vaftelyk in» dat hy „éUxdnier feer gelyk was.

Totnog toe heb ik Pjrrtogefmaat,datik

hem by uw vergeleken heb : maar dat ik nu
feggen fal , komt feer wel met uw beiden o-

vereentwant na dat Vynhus lig lulx ingebeelt

had, fo vond menniemant die anders durlie

gevoelen ofhem tegen te fpreken,tot datfe-

ker out wyf in Lariffa lijn rafernie bedwong.

Ltppus , Verdiccct , ^4kxander , Cajjander > en

andere Macedonife Koningen , hy vraagde

haar wie van allen hy gelijk was , agtende.

vertoonde haar de beelden van Vhi -
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lyk feide ly van Batrachio

n

, want daarwas
In de ftad eenkokdie Batrachion heete, welke
Tyrrhus leer gel y k w as.

Ik foude uw nog wel by eenigeComedi
danfers konnen vergelijken , maar het is

beft tefwijgen : maar 1 geen van yder een

gejfegt wert , datgy een groote rafernie hebt

,

meinende dat uw dat beeltenis toekomr.

Derhalven ishetgeen nieuw , dat gy inde
konft der fchiidersnieteri fijt , nogtans gy
met de geleerde wilt gelijk lijn , daegelóo-

vende , welkeuw-daar inpryfen. Waar toe

dele betifelingen* dewijl de oorlaak haaft te

weten is , waarom ‘gy foo veel Boeken ver-

famelt? alhoewel ik het nu met verbaaftheit

«erft gehoon heb. Want 1 geen gy denkt*

hebt gy voorligtiglijk aangelegt, daarom
hebt gy groote hope , een verftandig Ko- f

ning , diede wijle mint > nadathy lal eer-

ftaan hebben wat een moeite gy doet in Boe-

ken te koopen. Maar hoor hier fagte boter

,

meint gy dat de Koninklyke oogen vol flaap

lijn , wanneer hy fulx hoort , ook niet ver-

liaan heeft wat uw dagelijx leven zy , wat

maaltijden , wat magten , met wie datgy

gemeenfehap hebt ? weet gy niet dat de

Koningen veel ooren en oogen hebben ?

1 geen gy doet is voor niemant verborgen »

1 is de dooven en blinde genoeg bekent. Ach •

of vvy hem konden hooren fpreken , en

men hem rnogt lien wallen : want dewijl

gy andersmeint , foo raakt het niet dat wy

uw int gpmeen met uitgetrokke kleederem
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iienu nog uwe Haven Tullen niet fttl Twygen 0

wat Tchelm-ffukken gy hy nagte uitregt.

Antwoort myhier ook op : wanneer eens

onfen Sophifl Batfus , of Batalus.de pijper»

otHemiJheondcn Sjbantijchen danfcher , wel-

ke ons die voortreffelijke wetten gegeven

heeft , hoe dat men behoorde te raaskal-

|

Jen , hethair uit te trekken , te lyden en

die dingen te doen: Too ymantnueens quam
met een leuwen huid om hi t lyf , en een

knodfein lijn hand , wel , meint gy dat

het daarom Hercuhts foude Tjn ? ik geloof

niet » dat Ty uw door potten Tullen blind-

hokken. Want daar Tynder Teflig die lig

tegen Hellen : De gang, *t geiigt , Tchee-

ven hals , verTcheide blankefTel , Talf , 6cc

:

en geheelelijk volgens het Tpreekwoort
, gy

Toud eer Teven Oliphanten onder uw vleu-

gels verbergen , als een Comedi danTer,

ï>.e ijl hy nu onderden Lcuwen huid Tg
niet kan „verbergen , meint gy dan onder

Too een Boeksken te konnen Tchuilen ? maar
het kan niet gefchieden of alle uwe andere

hoedanigheden verraden uw. In kort te feg-

gen , i Tc dat gy onkundig Tjt * dat een

goede en treffelijke naam , niet van de

Boek-verkcopers , maar van,uw Ttlfs , en

uiruw dagelijx goet leven voort moeft ko-

men. Meint gy dat de Boekverkooper *Atti-

cus enCallinusuw advocaten .en getuigen van

uwe ee/baarheit Tullen Tjn ? Wagt.uw'van
Jiilx te gelooven , want Too het de góden

ftoelieten , Ty Temden uw tot de uitHerlie
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armoede brengen. Opdefetwee hebt gy te

veel vertrouwen gehad , om deftige boeken

te hebben, en treffelijke derke Jongelin-

gen te koopen. Overweegt eens wat een

goude fake het is , raad te volgen. Want na

mijn oordeel agt ik het alderbeft, dat gy
die dingen achter laat, dieuwmind raken,

en die andere fiekte cureert , en voor dienaars

(foo nochtans , dat door geduurig koopen

uw huifelijke faken niet in de grond raken)

eenigewel opgevoede hebt , welke het niet

veilig is wanneer fy van uw gaan, ten ly

gy haar door geit weder inkoopt : Sy fpreken

dikmaals feerquade vuile dingen van uw,
gelijk onlangs van uwfekeren dwerg open-

baarlijk verhaalde , toonde de teikenen van

fchelmducken. Ik laat getuigen fijn , die

daar doe by waren , lioe qualyk ik het nam>

ik kon naaulyx myn handen bedwingen,

foo vertoornt was L om uwentwille, voor-

namentlyk wanneer hy een oftwee by bragt

om fijn faak te beveiligen. Spaart uw geit,

goede Man , op dat gy t’huis fulx veilig kont

doen. Want wie fal u van die gy gewoon fijt

nü aftrekken? Dehondhoud niet lichtop

het leer te knagen , ft geen hy begonnen

heeft. Maar Boeken te koopen , fultgy lich-

telyk konnen laten. Gy fijt geleert, gy fijt

wys. Al wat out is, dat hebt gy niet alleen

op uwe lippen fitten. Gy weet alle Hiflorien,

alle Kond van oratien , de deugden , fauten

,

ft gebruik van welfprekende manieren: Gy
fijt t'eenemaal aardig, en de eerde in alle

we-
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wetenfehappen , om de veelheit van uwe
Boeken. Waarom fa! ik mijn tijd niet over
uw verüijten , daar gy wilt bedrogen zijn ?

Ik wenfte wei groote fekerbeit van uw te
hebben , dewyl gy foo veel Boeken hebt *

I

met welke gy uw befig houd, van Vlato 9

•dntiftbenes , ^tntiloclnis , HipponaBesl Ofde*
feeen walgfijnde, hebtgy miifchienrede*
naars in de hand , en de Oratie van JEfchines
tegens Timarchus ? Soo gy haar grondig ven*
ilaat, waarom leeft gy de felfde? Gy fijt

t’eenemaal in ^njlophanes en Eupolides af-
gericht ? kent gy de Baptenl hebt gy de
heele fabel doorleken ? Heeft uw den Poëet
een fteek gegeven ., fchaamde gy het uw
doegy het merkte ? hier verwonderen wy
ons al weder, met wat gemoet , en met
wat voor handen gy in de Boeken bdig fijt 5

wanneer? by dag? dat nok ymant geilen
heeft. Maar shachts fijt gy met die andere
doende : of durft gy die niet aanboord

, die
niet anders dan metduifterheit over de aarde
hef vagtelt is ? Laat de Boeken varen , en
verforgt lieveruw eigen faken, alhoewel
fulxonwaerdigis, gy behoorde ten minfteit
de Vhcedm van Euripides te vrëefen , welke
op de Vrouwen verftoort is, feggende :

Niemant die isbevreefUvoorfware dmft’renagtetf.
Voor ’t nare hol-geroep , te berjkn lagten .

Soogy t eenemaal hebt voorgenomen uw
fiektete laten ftreden

, wel gaat dan henen
en koopt Boeken , fluitfe 'thuis op

,
geniet

de
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de glorie van uw goederen , lijnde daar me-

de te vreden: Wagt uw van di* aan te raken»

of die om te lefen te openen , hebt niet in de

mondt een oratie van de Oude , of gedigt.

ïkbenbewuft > dat ik te vergeefs over uw
twift-reden : en alleenlijk beufêlingem iijn,

volgens het fprcekwoört, wegen het Mo-

rUan fchtteren. Want gy kont niet ophouden

Boeken te koopen , al donder een Mes op

uw keel, al hoe wel gy van de geleerde

belachen wert , welke niet en hen of de

Boeken blinken
,
gepaiyft en heerlyk fijn,

maar dat fy mittig in woorden en fententien

mogen wefen. Meent gy door die opinie

dat uw ongcleertheit verborgen fal blijven,

en het gemeen op de Boeken liet r W eet gy
niet dat de onervarene Medicyns fulx ook

doen* welke Yvoors, lilver en goudelndru-

menten hebben om een Ader te laten,

’t welk alleen tot de pronk is: maar als het

tot de fake komt , konnen fy die naaulijx in

de handen vatten : maar een ander komt
dikmaals met een half verroell Laatyfer

,

en nogtans feer fcherp , die kan de heks ter-

ffcontverJigtmgcby brengen. Msarommet
uwe la& e des te beter te laggen, foo liet op

defe mijn Raart-fckrabbers , onder welke

gy vinden lult die haar Kond wel verdaan ,

die alleen maar een mes, tonge, en andere

weinige werktuigen hebben. Maar die

menigmaals van veel Inllrumenten voor-

fien fyn, bevint men menigmaals dedech-

llete wcfcn. Hier komt noch by datbelag-

g«-
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gelyk is ,
dat fommigeby haar naafte f hee-

Fea, en voor haar Spiegels het hair l am-

men. Gy kortteen ander een Boek lecren,

daar sy ïcifs geen gebruik af hebt : al .hoe

wel gy het ooit gedaan hebt
, gy doet als de

Hond die in de kribbe met de gerfté leit,

die de felre niet en at , nog het paart met wil-

de coelaten te eten.

Luc i a n i Vergaderinge

der Goden.

Al wederom hefpot Lucianus de Hadenfe

i -Goden* mfyngeu oohte: by befchimpt al

* Jakjes de bygeloovigbtti der menfehen ?

nuihe groot gevoelen detar Van hMm.

JuriTERj Mercurius en Momos.

fpreekt niet met malkan deren in’t oor,en dat

in de een oF d’ander hoek niet v/el tevreden

Ij
fynde, dat fommige orde disgenoten iyn:

Maar na dat de vergaderinge by^een geroe-

pen is , foo magyder het iyne leggen , en

befchuldigcn
?
t geen behoorlijk is. Voer-

ders MeycuiiTy gy lult met luider ilemme

volgens de Wetten uirrqepeh.

Mercurius. Luidere al te. mode toe?

fvvijgtftille *. Wie van de volmaakte Goden

beeft lüfteenige vvoorden in de v ergaderin -

jté Peel. (R) gs
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ge te fprekcn? daar {al een deliberatie van de

vreemdelingen en inwoonders gefchieden.

Momus. Ik , die Mcmus hiet , ó Jnpiter,

foo gy my toelaat te {preken.

Jup. Boorden uitroep hebt gy vryheit

gekregen: Derhalvenhoef ik nu geen ver-

lof te geven.

Mom. Ik {eg dan datfommige van ons

feerqualykdoen , die het niet genoeg is dat

fy van menfehen Goden fyn geworden,

want fy willen dat hare Dienaren en Kame-
rneren ook ons gelyk fyn. In welke faak

fy niet meinen yts groots of jonge luiden

agtig gedaan te hebben. Ik wil dan Jupi-

ier } datikopenhertig mag fpreken , opdat

ik niet anders fegge ais ik gevoele. Ik ben

van yder bekent, wat voor een vry welfpre-

kende God ik ben , en niet gewoon ben te

fwygen , 'tgeene eenige onbetamelykheit

mogte hebben. Want op alles heb ik wat te

feggen, en dat opentlijk, 'tfy kgeen wel

of qualyk gedaan is, niet vreefendc ymants

aanfienelykheit , nog ik verberg door

fchaamte mijn mcininge niet. Daarom
fchyn ik by fommige laftig, en van naturen

agterklappig., dewyl ik een algemeenebe-

fchuldiger van een yder genoemt werdc.

Maar nadat *er nu uitgeroepen , en vryheit

gegeven is van {preken, fal ik nietsagterla-

ten.Daar fynder veele die niette vreden fyn,

datfe mede in de vergaderinge der Goden

komen , en onfe vrientfchapdeelagtig fijn,

by ons eten en drinken, daar fommige nog
maar



Vergadering e der Goden . $ $7

maar halve menfchen fyn , en willen ook

haar Dienaren aangefchreven hebben,gelyk

het aan twee gebeurt is : Nu hebben fy even

grooten lot met de andere, fynde deelag-

tig de Sacrificiën , nog fy betalen haar pen*

fioen niet.

J u p. Dat gy niet duider (preekt , Mome ,

maar klaar en verftandelijk uit , fpreekt wat

gy gevoelt, en doet daar de namen by. Uwe
reden is in het midden neer gefmeten, dat

wy veel in vermoedinge trekken, en een

ander op een ander manier door uwe woor-

den fchuldig maken. Een oprechtige open-

hartige fpreker , moet niets uit vreefe ver-

fwygen. *

Mom. Wel aan Jupiter , dewyl gy my
aanmaant tot vryheit van fpreken , lulksis

voorwaar feenemaal Koninklyk en deftig

gedaan: Ikfal defulke dan ook volgens uw
gebot met namen opnocmen.Dien generen-

fen Viony/ïits, fynde half menfch , en geen

Griek van fyn Moeders afkom de, maar een

Sjraphcemiers Koopmans Soon , de Neef

van Kadmus , na dat hy met onderfelyk-

heit is begiftigt $
hoedanig hy fy, fwygik

(lil , ik wil fyn Miter, dronkenfchap ,nog

fyn dwalende gan? niet benyden. ïkmein

dat gy alle wel fien kont hoe dertel en

vrouwagtig hy is , half raicnd ,

?
s ogtens

vroeg na de Wyn dordende. Hy heeft hier

myn Broeders Wyf gebragt , en is tegen-

woordig by het heele Choor , hy heeft

Tan s Silms, de Satyr s, fomtnige wilde,

(R 2 )
en
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en Gcite - mcnfchen , die wanfchapen van
gedaante fyn, voor Goden verklaart: Van
welke delen hcorn3 draagt, fynde aan de
helft van fyn lighaam een Geit , met een
lange baart, weinig verfchelende van een
Bok: Een ander out Man isgrys en met en
platneus mismaakt, veeltyds op een Efei
lydende, geboortiguit Lydien. Vorders de
Satyrs hebben fcherp opgaande ooren , fy
fyn kaal en hoornsdragende, gelyk als de
Geiten die eerd hoorns krygen , fynde uit
Tbrygkn , fy hebben alle daerten. Sieteens
wat voor Goden hy ons maakt. Ik fwyg nog
te leggen dat hy hier twee Vrouwen ge-
bragt heeft, d’eene is ^riadnv fyn Vryfter,
welkers Kroon hy ook onder de Sterren
heeft doen dellen : d’ander is een Boere Dog-
teiwan Icarus. En dat het alderbelaggelijkde
is,o Goden ! hy heeft ook den Hond Erigones
medegebragt, opdat het Mtisjen dg ver-
maken foude met het hondeken

, dat fy
minde. Schynt dat ons niet lmadelyk te
fyn, dat vol rafernie en biggen is? Hoort eens
de andere.

Ju p. Wagt uw Mome dat gy geen quaat
van JEfculapius of Hercules fegr. Ik ken uw
heftigheit in redenen wel. D’eene is een ge-
aees-mcefter die de deken geneed, en bo-
ven alle andere te verheden is.En Hercules die
mynSoqnis, heeft met groote moyte fyn
onderfelyk heit gekregen . Daarom wagt uw
van hem al te ligt re befchuldigen.
M o m. Ik fal om uwent wille fwygen ,

Jvpi-
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Jiipiter, alhoewel ik al vry veel te leggen

had , fy hebben nog de brand-teikens in

haar lighaam. lil dat het my geoor looft was

vryborlh’g tegen uw uit tefpreken , ik ioud

veel te heggen hebben.

J tl p. *t Is uw geoorloofc tegen my vrybor-

hig uyt te /preken , of vilt gy my ook als een

vreemden God voor Regt roepen P

Mo m. Dat en hoort men niet alleen in

Creta : maar fy fpreeken nogal anders van
uw, en vertoonen uw Graf-fteden aan de

vreemdelingen. My aangaande, ik geloof

haar weinig , nog uit het getal der ^chiven

i
geloof ik de JEginenfen > welke (eggen dat

hy het nieten is. ’tGene dan dat berifpelyk

is, falik hier ophalen. Hetbegin dan van

defe overtredingen , en de inbrenginge van

defe valfche menigte, fyt gy geweed Ju-

piter , te doen hebbende met flerfelyke

vróuluiden, en dat ineen vreemde gedaante s

fomtyds uit den Hemel neder klimmende.
Derhaiven fyn wy dikwijls in vrede, dat

uw ymant mogte opofferen , wanneer gy
u v in een Stier veranderde : of uymant van

de Gout-fmedentTamen fmeltende, omhals
foude brengen , foo menig reis gy de ge-

daante van gout aanneemt , en ons in plaats

van Jupiter een goude Plaat, arm*ciraat of
oor* hanghels mogt werden. Gy hebt den
ganïchen Hemel met defe half-godcn ver-

I vult: ik kan het niet anders leggen, ’tlseen

feer abfurde faak , dat ymant onverliens

kome te hooren dar Hercules onder het

(R 3) ge*
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getal der Goden is aangenomen , en dat

Euryflheus die over hem regeerde, ge flor-

ven fy. Men het den Tempel van Hercu-

les die een dienaar was , met het graf, van

Eryftbeus fijn heer. Uy t de Tbebaners is Viony-

fus tot een God gemaakt : en fyn neven,

als Pentheus , aiïceon , Learcbus fyn feer on-

gelukkige menfchen geweeh. Na dat gy lu-

fiter haar eens die deur geopent en met de

herfelyke menfchen gemeenfchap gehad
hebt , hebben fy uw alle gevolgt: en dat

doen niet alleen de Goden , maar ook de

Godinnen. Wie kent ^4nchifes , Tithotius ,

Endymion , lafon en andere niet ? derhal-

ven wil ik dit laten varen , daarfoude veel

moyte aan fyn om dat van fluk tot fluk

berifpen.

Iup. 5iettoe , Mome , dat gy van Gany-

medes niet en fpreekt, ik foude het qualijk

nemen , foo gy de jongeling door woor-

den verhomde, ofhem fmadelijk bejegende.

Mom. Dan fal ik ook van de Arent fwy-
gen, dathy in den Hemel verkeert, fittende

op den Koninklijken Scepter , ’tis wonder
dathy niet op uw hooft en nehelt , hem in-

beeldende dat hy Kon in g is : fullen wy
dan dat ook niet om Ganymedes op halen ?

maar , Ittpiter , waar komcn^ttis, Corybas

en Saba\ius van daan ? als ook Miihres den

Meder , die in ’t Perfiaans gekleed is met een

Miterophet hooft , die geenGriecx kan ;

ja wanneer hem ymant een beker met Gode
drank toe brengt , verhaat hy niet watfe 1

feg-
]
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feggen ? derhalven de Scythen en de Gelen'

fulcx Tiende , laten ons varen , ly maken

menfchen felfs onftcrfelyk , en fcheppen

Goden na haar welgevallen ,
geiyk als -a-

molxis

,

die van fliafagtige afkomfte is ,
heeft

Goddelykheit verkregen; ik en weetniet

hoedie aangenomen is. Dit fyn noga! mid-

delmatige dingen , o Goden , en eenig ias te

verdragen : maar gy Agypttfcb hondebat-

kes , meteen fijn linnen kleed bekleed , wie

meint gy tefyn, of hoe fultgy door uw ge-

blafbewyfen een God te lyn ? Wat wilt dien

kakel-bonten Stier van Memfhts , die oot-

moedeiijk ter neder valt , antwoord door

oraculen , en heeft Profeten ? ik fchaam my

Oyevaars , apen, bokken en meer andere

flegte dingen opte halen , ik weetniet hoe

die uit JEÏybtt» in den Hemel hebben ken-

nen opklimmen.Hoe kont gy dat verdragen,

die de felve eer aangedaan werden ais gy

lieden? of gy Jupiter '

, hoe lyd gy dit, dat

gy ramme hoorns krygt.
,

! u p. kSyn fchandelijke dingen , dat gy

van Aigypten fegt : dog het fyn raadsels die

yts verborgens in hg begrypen , die van den

gemeene man niet moeten uitgelaggen nog

bdK M. Wy hebben wel fulke raad fels van

noode , op dat wy kennen dat de Goden

Goden fijn, en die honde koppen hebben, da.

het honden fyn.

I o p. Swygt tegenwoordig van Mgypten,

by gelegentheit fullen Van
^^haak
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Haalt ons nu van de andere op , fooder meer
te feggcn valt.

Al o m . Tropbcnius , o jupite? , die my voor-
namendijk in de keel fleekt , dien ^-érnpbi-

lochus , de fbon van een vagebond en moe-
der ombrenger, die profeteert in Cilicien ,

liegende veele dingen onbefchaamdelyk, en
om een Huiver of twee guichelt hy voor de
menfchen. Gy ^4pollo fult geheellyk uitbet
creóyt raken u et uw waarfeggen , maar
elke Heen , en elke altaar geeft oraculen,
wanneer fy maar met Olie iyn beftreken ,

en gekroont , en een giiichelaar hebben»
geiyk’er nu veele gevonden* werden. Het
Hok- beek van P&lydamontes den worflelaar
geneeH de koors aan die in Olympia wer-
ken , en Theagenes in Thafo. Sy doen aan
PhcÏQY offerande in llium, als ook in Cberfonefus.

aan Vrotefilaus. Wy iyn in groot getal aange-
wafièn , bet isgebruiklyk meineedig te fyn»
de kerk te rooven,en ons die wel doen te ver-

agten.Ditbeb ik dan willé leggen van de baf-

terten aangename Goden. Wanneer ik ver-

fcbeide vreemde namen van lupiier hoorde
noemen,van die by ons nieten wonen,of ook
nier konnen,daar lag ik om. Maar ter werd t is

de deugt op fo veelderlei manieren geroemt
geweeil, de natuur, nood-iot,fortuin,fyn het
Xiiet onverdragelijke en ydele woorden , die
van diebeufelagtigePhilofopben verfonnen
werden? Welke, dewyl hethaare verlierfels

fyn , lbo hebben fy nogtansde enkelberti-
ge verkeert, en geraden dat fy ons niet meer

fou-
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fouden offeren : meinende daLalwierdende
5,

heele horidert Oflen gelyk geoffert > de

fortuin nogtans niet meer foudedoen, dan

door het nooddot bedoren was , en dat een

yder van *t begin was toegeleid. Ik had uw
geern gebeden, lieve Jupitev, ^ aar uw dagt

te fynde deugt, natuur , en noodlot? ik

weet dat gy fulx al menigmaals onder het

difputeeren der Philofophen gehoort hebt,

ten fy ymant mogt doof geweed hebben

dathy de felve niet en had konnen hoovon

roepen.

Daar fynnog veel dingen overtefeggen»

IS maar ik lalder nu uitfeheiden : want ik fie

datter verfcheide over myn woorden ver-

I floort fyn , en by hg felven mompelen *

j

voornamentiyk die wat lang van tongfyn.

Derhalven om myn reden te fluiten ,Jnpite?9

lal ik een hefluit van haar voorlefen.

Iup. Lees op , hebt alles niet te vergeefs

berifpt. Daar moet ook in tegen gegaan

1 werden,op dat de laak niet te groot enloope»

Luciani Befluit ter goeder
Fortuine.

Momus en Jüpiter.
Momus. 1^ E Raad wettelyk by een geroe»^ pen fynde , den fevenden des

maands , wanneer Jupïter Raad hield: Nep-

i tmn was prefes, en ^polio overffe : Momts be-

C R f ) kleedc
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kleede s’nagshetfchryversampt , de jlaap

fprak het vonnis: dewyi de verfcheide vande

vreemdegeen Grieken , maar Barbaren {yn,

en geenfins waerdig geagt mogen werden

om met ons in den hemel gemeenfchapte

hebben , Too weet ik niet hoe Ty feggen

Goden te zijn, en den Hemel aan alle lijden

vervullen} de Maaltijd is altijd van alderlei

gewoel en verfcheide taaien : daar is nu ge-

brek van Goode drank enGoodefpijs , foo

dat ik wel een heele emmer van doen heb,

om da menigte van de drinkers te helpen :

men (iet dagelyx de ftoutighe.it en onmatig-

heit, want fy ftooten de regte Goden uit

haar plaats en litten vooraan de tafel,
5
t welk

feer onbefchoft is; op de aarde willen fy

ook voor andere geeert zyn. Het heeft den

Raad en het volk goetgedagt , datter tegen

den een en twintigilen September eenVer-

gaderingefoude zyn op den Olympus, en dat

daar Teven der volmaakfteGoden uitgekofen

worden} dry uit den ouden Raad , die ten

tijde van Satmun was }
en dan vier uit de

twaalve , onder welke Jupiter moet zijn.

Vorders, de goede mannen die uitgekozen

#ijn, laten die fitten om de Taakte verftaan,

cerft wettelijk haar eed doende , te weten

jby de riviere Styx. Maar Mercttrm Tal door

fijn uit-roepen de heele Vergaderinge by

een roepen : welke wettelijk onder de Go-
den behooren te fitten. Laten Ty dan komen
met haar geTwore getuigen , endevonnifc

fen van fckere foort. Laten Ty dan op eene

plaats
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plaats te Tarnen komen ;
dan foo Tullen de

goede mannen oordeelen of het Goden zijn

of niet , of dat Ty weder na hare graven en

tomben harer voorouderen Tullen geTonden

werden. Soo der dan y mant van die , die

niet voor goet gekeurt is , weder in den

Hemel klimt , Tal hol over bol vanboven

neder geftoosen werden. Vorders , een

yder Tal Tyn eigen werk doen ; Minerva

Tal Tig niet op de genees-middelen uitleg-

gen f nog Mfculapius Tal oraculen geven ,

nog ^polio Tal To veel alleen doen , maar

het een of het ander uitkiefen ,
’t zy het

waarfeggerTchap , of het cither-fpelen , of

dat hy een geneesmeeiier zy. Ook Tal men

de PhiloTophen ieggcn,dat Ty ondertuflehen

geen nieuwe namen verTmnen> noch geen

leugenen digren van daar Ty geen ver»

Tfcant af hebben. Tot welkers eere eenige

tempelen opgerecht zyn, Tullen hare beel-

den omgeilooten werden 3 en in de plaats

Tal men letten die van Jupiter, htno , spotte,

of ymant anders. De had Tal haar onder de

aarde begraven , en in de plaats van een al-

taar een ilokbeeld Tetten. Soo dan ymant

nadefen uitroep niet wil luideren, en Tig

onder de goede mannen niet en wil geven §

die Tal gellraft werden.

jur 1TER. hls een Teer regtvaerdig be-

fluit 5
Uome , die het lelve toeilemt , laat

die Tyn hand uitTeken : Iaat het dan alloo

gefchieden. Ik weet dat’er vecle Tullen Tyn

die hare hem daar niet toe geven Tuilen.

(R 6 )
Gaat
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Gaat gy lieden dan voor tegenwoordig he-
nen. Vorders, die Mercurias tot de verga-
deringe geroepen heeft , die kome , elk
brenge klare kenniiïe , en openbare goet-
keuringen , de vaders en moeders naam

»

en waar hy geboortig zy : ook hoe hy aan
de goddely kheit komt , en meer daar vair

afhangende hoedanigheden. Die niet tegen-
woordig fal fyn , fal weinig na de goede
mannen vragen, dewyl hy op de aarde een
tempel heeft, en vandcmenfchen vooreen
God geagtwert.

Luciani Saturnalia.
De Saturnalia waren hy ouds cenige Feeften

die te Komen ter eeren van Saturnus in-
j

ge
ft

elt waren. Op die tyd oorloogde men !

nietj nog de quantdoenderstvhrden niet

gefirnft 5 maar de jlaven mogten met hoe- :

den op het hooft ('t welkeen teilen van

vryheit was) door de Stad loopen 5 dob-

belen 5 en met hare Heeren eten . De arme

mierden van de ryl{e te gaft
genood 5 en

j

gefchenkengegeven r maar dewijl defe ma-

wier allenxpens afging , neemt Lucianus
;

mrfciaf om Jig daar tegen aan te kanten •

De Priester en Saturnus.

Priester. CEgtmy eens Satume, wanneer
^ fchynt gy nu te regeren , gy

%yt Tan ons geoflfert en gewyd 5 wat fullen
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wv nu bed voor defe offerhanden van uw
verwerven ofeiiehen?

Saturkus. Dat moet gy felfs denken
wat uw bed is te wenfch-*n : want die de
voornaamde is , wilt gy hebben dat die ook
wa&rfegt , op dat fy weten wat gy liefts

begeert. My aangaande, ik (al, voor foo

veel in mijn macht is, uwen wenfeh niet

afflaan.

P r i es. Ik heb dat al lange by mijn {el-

ven overwogen en gedagt ; ik begeer de
gemeene dingen , die overal bekent iyn, te

weten de rijkdommen , veel gout, dat ik

over mannen regeer en veel flaven beiitte,

deftige fagte k!ederen,dpenbeen bedileden,

enkgeen vorders kodelijk is. Geeft my die

goederen Saturne > op dat ik ook eenige

nuttigheituit uwe regeringe mag bekomen,
en in mijn leven niet alleen varï defe noch
andere dingen ontbloot zy.

S a t. Gy eid dat ik uw niet geven kan

:

s
t is my niet toegelaten fulx uit te deilen.

Daarom neemt het niet qua!yk,datgy niet

verkrygt ’t geen gy begeert : die dingen
moet gy van Jupitcr wenfehen , dewyl het

Rijk tot hem gekomen is. Want ik moet
nu felve op fekere vokorwaarden myn be-

dieninge van hem ontfangen ; het heele

gebied ftaat aan my maar fèven dagen 5 en
als die over zy njeef ik weder in’t verborgen
gelyk als een van \ gemeen. En in diefeven
dagen kan ik niet ernüigs of publyks doen,
maar dan moet men drinken , dronken

wor-
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dagen uit, in welke ik de Regeeringe we-
der aanneme , om de memorie der men*
fchen eenste doen herdenken,wat.dagen het

te mynen tyde fijn geweeft, wanneer alles

(onder faijen en ploegen voortquam. Daar

was doen geen Koorn , maar het hroot was

bereid , het vleis vaerdig, en de Wyn vloei-

de als de Rivieren, daar waren Fonteinen

van MeLc en Honig, want de menfchen

waren in die guldeeuw veel beterals nu. Dit

is dan de oorfaak,waarom ik eenige weinige

dagen regeer : dan fynder handklappen ,

(ïngen, fpelen, de (laven en vrygeboreneiyn

in eene ftaat. Doe ik regeerde was’er nie-

mant (laaf.

Pries. Ik vergeleek dit , Saturne , by

de (laven en Kinder-meefters , dat gy de be-

leefcheit uit defe fabel fchepte, om te geden-

ken dat gy ook als (laaf gedient , en voet-

yfers gedragen had, en haar daar door groot

maakte, die de felve fortuin onderworpen

waren.

S at. Houd gy nog niet op van fulkc

beufelen te (preken ?

Pries t. Gy fegt wel, ik houde op.Maar
fegt rny eens, was het al by uwen tyd in

’t gebruik , met dobbel- fteenen te fpelen ?

S a t. Ja het, maar niet by heele duifent

guldens, gelyk gy lieden nu doet, maar

meeften ryd met Neuten : op dat de over-

wonnene niet misnoegt ofte huilen foude,

feggendedat hy alles quyt was , en niet te

eten had.
Pries»



Sa TURN AL IA. 405
Pm es. Dat was heel wel, want waar

fouden fy andersom gefpeelt hebben, daar

fy lelver Gout waren ? Dewyl gy dat irgt *

komt my yts diergelyksin den dn , fooeens

ymant van die Goude mannen in onfe

eeuw quam , wat foude hem gebeuren ? Sy

fouden hem immers in Hukken fcheuren

,

weet ik wel , en daar na toe loopen ais de

Mcenades tegen Tentheus , of de Thracifche

Vrouwen tegen Orpheus , of de honden te-

gen en alfoo onder malkanderen

vegten, om het belle deel daar af te kry-

gen , want in het Feed te houden , fouden

fy evenwel tot winde genegen fyn. Som-
mige offeren uw de eerde vruchten op , en

berooven hare vrienden. Andere fchimpen

op uw, de faak niet eens rakende , fy ver-

brekende dobbel deenen, even als of het

haarfoud^toegerekent werden, dat fy van

haar felven doen. Maar fegt my nu ook,

wat oorfaak was’er , dat gy een God fynde

foo out en grys, en daar by nog fwak, foo

eenonvermakelyken ryd hebt uitgekofen*

want het is nu overal met fneeuw bedekt,

en bevroren , ook biaad de Noorde-wint

feerkout. Dc Boomen fyn dor fonder bla-

den, de Velden vuil en fonder Bloemen,
de menfchen ó<*an krom en bukkende , als

of fy in haar uiterde ouderdom waren, en

fitten by den haart, ondertuifchen houd gy
feed- dag? ’t Is geen bequame tijd voor oude

luiden , ofte die haar vermaken willen.

Sax. Maar hoor
, gy vraagt my veel din-

gen.
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gen, daar gy in plaats hoordet te drinken,
Gy hebt my een gedeelte van myn Feeft-

tijd doen verfui men , tervvyl gy iulkebeu-
felingen met my Philofopheert. Laat dit

varen, laat ons vrolyk en luftig leven. De
neuten willen wy na de oude maniere laten

varen , en met dobbelfteenen fpeien wie
dat Koning fa! zy n ,

en ons haar van felven
onderwerpen, Wy moeten het fpreekwoord
waarmaken , dat oude luiden weder kints

werden.

Fries. Die fulx niet aan en ft a at Suturne 9

laat hy ook niet drinken voor den doril.

Laat ons dan drinken, want gy opd’eerfte

famen-fpraak wel geantwoort hebt. Derhal-

ven fchijn ik wel te fulien doen , dat het

geen ik gevraagt, en gy geantwoort hebt,

befchryve, en op dat andere goede vrien-

den, foo daar wat waardigs infleekt, wat
goets uit halen.

Luciani Cronosolon, ofte

'Wetgever van SatuniusFceft.

Dit is een vervolg van de vorige [amen

fpraak-
6

Jj|It fegt de Priefter Cronofolon , die ook
Propheet is van Saturnus , en des ielfs wet-

gever van het Feefr. Wat de armebehooren
te doen heb ik in een ander Boek beichre-

ven. Ik twy fel daar niet aan of fy onder-

hou-
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houden die wetten, anders fbuden fy moe-
ten gekraft werden , want fy fyn vry fwaar
ingekelt

, tegen die gene welke haar niet
! onderhouden. Gy dieryk fy t het toe dat gy
I

defè geboden met overtreed of veriuimt*

j

want die anders fal gedaan hebben , fal' wc-
ten dat ik niet’alleen Wetgever ben , maar

|

als SatuYtttfs felfs , die my daartoe verkoren
!

heeft. Ik heb hem niet in den droom gefien

,

niaar onlangs int openbaar met hem gefpro-
ken. Hy had geen voet y fers aan de beenen

,

noghy vvasbefchimmclt, gelijk de fc.hilders
ij
hem uitbeelden , nemende het voorheek

jl

van de uitGnnige digters , maar 'hy had een
leer fcherpe ieilem, voorders was hy vrolyk,
ilerk, en Koninklyk* k Geen hylprakwas

1
Goddelyk, en kgeen waerdig is fal ik voor-
eei 11 verhalen, want als hy my droevig daar
heen fag wandelen , foo verkond die God
terflond wat de oorfaak daar van was , dat ik
mijn armoede niet kon verdragen

, en op
,

defe tijd niet een goet kleed aan had, fyn.de
in de winter, vorkig,gefweuwt,cn een Noor»
de Wind &c. Voornamentlyk daar het Feek
voornanden was , /ynde daar toe niet aan-
gedaan. Sookomt hy vanagter en trekt my
by het oor

, want op die wyfe is hy gewoon
my te vertaonen. Wat wil dit, fegt hy, Crono-
folwi r my dunkt dat gy bekommert Jfyt. Heb
ik het qualyfe voor myn Heer, daar ik fie
dat quade en fchelmagtige rnenfehen vol
rykdommen fyn , om alleen lekker televen :

ik en meer geleerde moeten in de grootfte
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armoede van de waerelt leven? Myn Heer

gy maakt daar geen einde van , ten minden
dat de faak geiyk werf. Doe feide hy.de ande-

re dingen fyn moeylijk te verbidden, wel.se

nlieden van Clothus en ócTarcen toegevallen

fyn: maar ik Tal defe armoede verbeteren,

voor foo vee! het Feedtyd belangt. Gaat dan

henen Cronofolon 3 en fchrijftmy eenige wet-

ten , waar door vertoont wertwatmenop
de Hoogdagen houden moet , en dat de

ryke niet by elkander dillen feed houden ,

maar u alle hare goederen verfchaffen. Ik

heb geen verdand, feide ik,van Wetten nog
van fchryven. Ik fal her uw leercn.antwoor-

de hy * enterdond inkomende, leerde hy’e

my ordentelyk. Ais ik nu alles had verdaan

:

fegt dat haar, feide hy , by aldien fy die

overtreden , fal ik met myn Seifem rontom

maijen. Anders foudeik belaggelyk wefen

,

dat ik myn Vader Ccelim ontmant he ben-

de , die ryken nieten foudekonnenlubben,

die myne Wetten foo mishandelen 5 laten

defe ontmande dg danbyde MoedcrCybele

met haar Pijpen en Cymbeis voegen. Dit

was het gene hy dreigde. Daarom gy fuk

wel doen foo gy die Wetten behoorlijk on-

derhoud.

De Eer(le Wet is , dat niemant yts in de

Feeddagen doet, ’t fy publyk of privaat,

als diealleenigbehoorentotfpelen, wellud,

en alle vermaak. De Suiker , en Paftei-bak-

kers met de Koks fullen^allecn haar werk

mogen doen. d’Eene menfch fal niet min-
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der fyn als de andere , de Haven , vryge-
borene 3 arme en ryken bullen eeneHaatheb-
ben. Niemant fy geoorlooft toornig te fyn,

I te dreigen , of fig qualykte houden. Nie-

j

mant fal Hg bekommeren met die de faken

j

van het feefl verforgen. Niemant fal geit uit-

j

fetten of inmanen , of in de Lombert fetten.

niemant mag in Boeken ftuderen, of oratien
leggen , als alleen ’t geen eenig vermaak*

j j
okkernyen en aardigheit heeft.

D e Tweed Wet , eenige dagen voor het

Feefl bullen de namen van de vrienden der
ryken in tafeltjes gefchreven werden. Sy
fullen gereet geit hebben , tot het tiende van
hare inkomften. Vordersde kleeding belan-

gende, en al te groot is na de Haat : daar by
geen kleine fomme gelds toe moet hebben.
Defc fullen alle by der hand fyn.Op deHoog-
tyd falder eenVerkjen omgeleid werdemalle
huifen werden gereinigten fchoongemaakt:
ook alle gierigheit, gewin , enmeerandere
van die foort v/elke de rijken gemeen fyn.

Als het huis nu gcreinigt is , laten fy daar
haar Gods-dienft plegen aan lupiter den ge-
ver van alle rij kdommen , aan Mercmus den
gewinbrenger , en aan ^tpollo die dingen

ii

fchenkt. Laat dan s’avonts die tafelkens met
de ingefchreven namen gelefen werden:
en eenyder na weerdigheit gefchenken ge-
geven

, en voor het ondergaan van de fon-
neuitgedeilt werden. Vorders, die hetbren»
gen, laten die niet meer dan dry ofvier fyn

,

en dat van de getrouwfle dienaar uit de Fa-



40

8

L'ucïani Cronosolok,

milie , die out genoeg byn. Laat ook bo
fclireven werden ’t geen gelanden wert

,

hoeveel , op dat men op de brengers geen

<jimt vermoeden hebbe. Yder dienaar lal

dan een beker uirgedronken hebbende weder

m huis keeren , en niet meer te eifichen heb-

ben. De geleerde bullen alles dubbelt ont-

fangen , want het redeJyk isdatfy alle dub-

belt deel hebben. Van degebehenken bal men
weinig woorden maken , nog yts metaan-

fieneiijkheitbebchryven ,
ofhatelyk pryben ,

h geen gebonden 'wert. d’ Eene rijke bal

d' andere niets benden. Nog niernant lal op

dit Feeft byns gelijke noodigenj op dat’er

niet overblijft ’cgeen gebonden boude wer-

den. Niernant hebbe‘ berouw van byn ge-

fchenk. Sooymanthet voorige jaarbuitens

Lands had geweeft , en geen gebehenken

gekregen had , bal die nog verwagten. De
ryke dillen ook de fchultvan de arme vrien-

den betalen : ook de huur Van hare huilers

In ’t kort by bullen onderboeken,wie ’t met ft

van noden heeft.

Wederom die yfs krijgen ,
bullen van de

kleinte der gefchen-ken niet te klagen heb-

ben: en houden het voorgoet, al hetgeen

gebonden wert. Een vat Wyn een Haas, of

vette Vogel worden onder dele gebehenken

niet gerekent. De Saturndifche gebehenken

laaten die niet belaggcn werden. De armen

bal weder de ryke wat lenden. Is ymant ge-

leert , laat hem een out Boek benden , ofloo

hy yts aardigs gefdirevea heeft ,
dat het
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I
Feeft kan vermaken ; dat fal de ryke ook
feer blydelyk moeten aannemen , en het

gefchenkt'eenemaal doorlefen. Soohy het

weigert , en verwerpt , moet hy weten dat

hy tegen de wetten gefondigt heeft , al-

hoewel hy fend' dat anders te fendenwas.

Andere wederom fuilèn kroonen 5en huk*»

‘! ken wierooks fenden. Wanneer een arme

|

eenigekleederen , filyer of gout boven fyne

magt aan den ry kelend , foofal het publyk

welen, en by de fchattenvan Saturmts

bracht werden ; defen armen dan fal san-

deren daags van den ryken niet minder dan

•

|

twee hondert en vyftig hand-flagen kry-

gen.

Volgen de Wetten van het FeefL Men
fal hg waiTen wanneer de linie op fes voeten

haat. Voor het wallen fal men met neu-

ten en dobbelfteenen fpelen. Alwaar de

plaats ymant fal welgevallen kan hy eten.

De weerdigheit ,
geflagt , ofrykdom hul-

len weinig geagt werden om voor aan te

fitten. Sy zullen alle van eene wijn drinken.

De rijke hoeft niet beters te drinken dan de

gemene, wanneer hy van maag of hooft-

pyn klaagt. Elk moet even veel vleis heb-

ben. De dienaars fullen niemant yts uit fa-

veur of gunde geven. Sy fullen haar niet

vertragen in ’t opnemen. Elk fyevcn veel

opgedift , d’een niet meerder dan d’ander;

d'een geen heupejnochd’ander een kinne-

bak van het verken , maar elk fy even veel.

j
De Schenker fal yder met fcherpe oogen

11 Veel (S) ga-
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milie , die cut genoeg lyn. Laat ook bc~

fclireven werden \ geen gelanden v/ert

,

hoeveel , op dat men op de brengers geen

quaat vermoeden hebbe. Yder dienaar lal

dan een beker uirgedronken hebbende weder

na huis keeren 3 en met meer te eifichen heb-

ben. De geleerde lullen alles dubbelt ont-

fangen , want het redelyk isdatly alle dub-

belt deel hebben. Van degelchenken lal men

weinig woorden maken 3
nog yts^ metaan-

fieneiijkheitbelchry ven ofhatelyk prylcn ,

’t geen gelonden 'weit. d' Eene rijke lal

d' andere niets lenden. Nog niemant ial op

dit Feefl: lyns gelijke noodigen $ op dat er

niet overblijft t geen gelonden loude wer-

den. Niemant hebbe' berouw van lyn ge-

lehen k. Sooymanthet voorige jaarbuitens

Lands had geweeft , en geen gelchenken

gekregen had s
lal die nog verwagten. De

ryke lullen ook de Ichultvan de arme vrien-

den betalen : ook de huur Van hare huilen,

In’t kortly fullen cnderloeken>wie

van noden heeft.

Wederom die yfs krijgen ,
lullen van de

kleinte der gefchenken niet te klagen heb-

ben: en houden het voorgoet, al hetgeen

gelonden wert. Een vat Wyn , een Haas , of

vette Vogel worden onder dele gelchenken

niet gerekent. De Sdttirn&lifcbe geiciien en

iaaten die niet belaggen werden. Dc armen

lal weder de ryke wat lenden. Is ymant ge-

leert, laat hem een out Boek lenden , oiioo

hy yts aardigs gelchreven heeft »
dat het

4 J Feelt
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Feeft kan vermaken ; dat Tal de ryke 00 c

feer blydelyk moeten aannemen , en het

gefchenk feenemaal doorlefen. Soohy het

weigert > en verwerpt, moet hy weten dat

hy tegen de wetten gefondigt heeft , al-

i hoewel hy fend dat anders te fendenwas.

Andere wederom fullèn kroonenjen ftuk-

hen wierooks fenden. Wanneer een arme

eenigekleederen , filver of gout boven fyne

magt aan den ryke fend , foo fal het publyk

weien, en by de fchattenvan Saturnw ge-

bracht werden ; defen armen dan fal s an-

deren daags van den ryken niet minder dan

twee hondert en vyftig hand-flagen kry-

p-en.

|

° Volgen de Wetten van het Feed. Men

fal fig waiTen wanneer de linie op fes voeten

flaat- Voor het vvaflen fal men met neu-

ten en dobbelfteenen fpelen. Alwaar de

plaats ymant fal welgevallen kan hy eten»

De weerdigheit ,
geflagt , ofrykdom (ui-

len weinig geagt werden om voor aan te

fitten. Sy zullen alle van eene wijn drinken.

De rijke hoeft niet beters te drinken dan de

gemene, wanneer hy van maag of hooft-

pyn klaagt. Elk moet evenveel vleis heb-

ben. De dienaars fullen niemant yts uit fa-

veur of gunde geven. Sy fullen haar niet

vertragen in ’t opnemen. Elk fy even veel

opgedid , d’een niet meerder dan d’ander 5

d
J

een geen henpejnochd'ander een kinne-

bak van het verken , maar elk fy even veel.

De Schenker fal yder met fcherpe oogen

II Veel. ( s ) ga"
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gade (laan , dog alderminft lijn Heer 5 dog
nog fnelder hooren. De Bekers fynalder-
lei foorten. YIs billijk ymant tot drinken
te nooden. d’Eene fal het de ander voor-
brengen , wanneer de rijke voorgedron-
ken heeft. Niemant fai de andere die het

niet verdragen kan tot drinken penen. Daar
fa! geen danfer of fpeelder binnen gebragt
werden, als die onlangs heeft beginnen te

leeren. Y Is yder een geoorlocft fpot-woor-
den te gebruiken : maar laafer maat ge-
houden werden op dat’er niets te grofgaat.
Voor al fal men in plaats van neuten met
dobbelheenenfpeelen.Wanneerymand geit
te pand lettende dobbelt , fal tot scanderen

daags vallen. Yder fal blij ven en weggaan,
foo het hem gevalt. Verders alseen rijken
fyn dienaars te gaft heeft, fullen fyn vrien-
den te gelijk met hem dienen. Yder ryke
fal dele wetten op een koperen pylaar ge-
fchreven in Y binnenile van fyn fale heb-
ben , om gelefen te worden. En dit moet
men weten , foo lange die Columne daar
fal blyven, geen honger, peftilentie, brand,

of eenige andere quade plaag daar fal huis-

veilen : maar wanneer die fal weggenomen
zijn , Y welk de Goden willen verhoeden,
fullen dan vreedelyke dingen over dat huis
gebeuren.

L11-
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Luciani Saturnale

Brieven.

SatUrno Jy heil en welvaren.

lC[ Iet lang geleden heb ik uw gefchreve»

de gelegentheit myner welvaren 3 en
^oe ik door myn armoede gevaar liep, dat
lk alleen ig van defe hoogdagen foude af-

iblyven , die gy geboden hebt. Ik doe daar

nog by (’t geen my in den hn fchiet) dat het

ïalderongeregelfte is , foo fommige van ons

grooten overvloed hebben van rykdom-
men en lekkernijen , niets gevende aan dé
|arme, andere van honger fouden uit-tee-

ren : en dat wel als de Hoogtyd aanftaande

was. Maardewyl gy doe op myn brief niet

geantwoort hebt, heb ik goet gedagt, uw
; wederom de memorie eens te ververfchen.
3
tls dan uwpligt, goede Satmus

,

datgy
defe ongeli jklieit wegneemt, alle goederen

gemeen maakt , en alfoo het Feeil doet vie-

ren. De faken fchelen als een Mier by een
Kameel, alsmenfegtj ofgelijk de Speel-

ders van deTreurfpelen , die aan heteene
been hooggefchoit zijn, en aan het ander

been niets hebben -.wanneer defen dan komt
te gaan , fult gy fien dat hy ongelijk gaat*

met het eene been hoog en het andere

laag , nadathy het eene of het andere been
voortiet. Geen minder ongelijk heit iffer

in ons leven , terwijl fommige met hooge
fchoenen gaan , en een treuripel over ons

(Si) le-
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gade flaan , dog alderminff fijn Heer
3 dog

nog fnelder hooren. De Bekers iynalder-
lei ioorten. hls billijk ymant tot drinken
te nooden. d’Eene fal het de ander voor-
bieogen , wanneer de rijke voorgedron-
ken heeft. Niemant fal de andere die het
niet verdragen kan tot drinken penen. Daar
fal geen danfer of fpeelder binnen gebraot
werden, als die onlangs heeft beginneine
leeren. h Is yder een geoorlooftfpot-woor-
den te gebruiken : maar laafer maat ge-
houden werden op dafer niets te grofgaat.
Voor al fal men in plaats van neuten °met
dobbel heenenfpeelen.Wan neer ymand geit
te pand lettende dobbelt , fal tot s’anderen
daags vallen. Yder fal blij yen en weggaan,
foo het hem gevalt. Vorders als een rijken
fyn dienaars te gall heeft , fullen fyn vrien-
den te gelijk met hem dienen. Yder ryke
lal e.efe wetten op een koperen pylaar ge-
fchreven in h binnenile van fyn fale heb-
ben , om gelefen te worden. En dit moet
men weten , foo lange die Columne daar
iai biyyen, geen honger, pellilentie, brand
of eenige andere <juade plaag daar falhuis-
veflenj maar wanneer die fal weggenomen
zijn , t welk de Goden willen verhoeden,
lullen dan vreellelyke dingen over dat huis
gebeuren.

Lu-
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L u c i a n i Sanimale
Brieven.

Saturno fy heil en welvaren.

'KJ Iet lang geleden heb ik uw gefchreve»
x

' de gelegentheit myner welvaren 9 en
^oe ik door myn armoede gevaar liep, da£
Jk aüeenig van defe hoogdagen foude af-

jblyven, die gy geboden hebt. Ik doe daar

:

nog by (’t geen my in den fin fchiet) dat het

alderongeregelfte is , foo fommige van ons

grooten overvloed hebben van rykdom-
men en lekkernijen , niets gevende aan de
anne, andere van honger fouden uit-tee-

ren : en dat wel als de Hoogtyd aanilaandc

was. Maardewyl gy doe op myn brief niet

geantwoort hebt, heb ik goet gedagt, uw
wederom de memorie eenste ververfchen.

ft Is dan uwpligt, goede Satmus, datgy
defe ongelijkheit wegneemt, alle goederen

gemeen maakt , en alfoo het Feeft doet vie-

ren. De faken fchelen ais een Mier by een
Kameel, als men fegt $

ofgelijk de Speel-

ders van deTreurfpelen , die aan heteene
been hoog gefchoit zijn , en aan het ander

been niets hebben -.wanneer defen dan komt
te gaan , lult gy fien dat hy ongelijk gaat*

met het eene been hoog en het andere

laag, nadathy het eene of het andere heea
voorliet. Geen minder ongelijkheit iffer

in ons leven , terwijl fommige met hooge
ft. lioenen gaan 9 en een treurfpel over ons

(Si) le-
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leven maken ; wy ter contrarie hebbeiv we-
derom lager fchoenen daar wy mede over

deaardegaan. Uit de Poëten verdaan ik dat

alles by outs in uwe regeringe foo niet ge-

weeftis, maar dat de aarde Tonder faijen of

ploegen alles voortbragt, het eten was al-

tijd bereid , tot vergenoegte toe : en de

Rivieren overvloeydcn van wyn , melk en
honig. En dat het voornaamfle is , men
fegt dat de menfchen van gout fy n geweefl,

en van geen armoede geweten hebben : wy
ter contrarie fyn naulyks waardigom voor

lootaangefien te werden, of ookvanfleg-

ter (dort , die de kolt met werken moeten
foeken, overal is armoede, gebrek, wan-
hope &c. och ! och ! waar fal ik het nog
van daan halen ? ó fortuin ! en meer an-

dere dingen : by ons zijn de arme in over-

vloed : al hoewel wy ons daar minft over

pynigen , maar wy moeten fien dat de ryke

lbo braveren en uitfpatten , die hebben foo

veel gouts en fil vers in hoeken en holen ver-

borgen , fy hebben foo veel kleederen , (la-

ven, wagens, familien , akkers, en meer
andere magt , evenwel geven fy ons niet

met al , en agten fich niet waerdig de ge-

meene luiden aan te hen. Dit is het , Satur-

ne

,

dat ons fooquelt,
5

t welkbyna onver-

dragelykis : fy fitten met purper aan deta-

fei, en overvloedig van rykdommen , on-

dertufTchen uitrollende , .met gejuyg van

hare vrienden , die altyd heilige dag hou-

den $ wy en myqs gelyke laten fy met
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look , ajuin, tuinkers , &c. te vreden zijrt.

Gy moet dit leven even gèlyk maken , Sa-

turne ,
en veranderen het * oi gebied deryke

dat fy niet alleen vrolyk zyn ,
maar laat

|

haar fomtyds een oftwee (lukken goutsaan

ons uitdeilen j
lbo der een

i
ge kleederen

van de motten gegeten zyn , die konnen Ij

fander haar fchade aan ons geven , liever

dan die In killen enkaften van de weegliu-

I

ftn en wormen verteert worden. Als fy

eten, laten fy vier of vy f arme by fig heb-

ben teniet wel op die wyfe als wy hier Feeit

houden , maar op de gemeene wyle, op

dat een yder even grooten deel hebbe : niet

dat defen hg van fpyfe vol propt , en de die-

naar wagt tot fyn meefter in een brok komt

te flikken. Maar als de fchotelby ons komt,

en wy naawelyks de hand daar in geileken

hébben , worrfy al weder voort gelchoven*

even als of fy maar eens getoont wierden ^

of lbo der yts over is van de Koeken, dat

WQit ons gegeven. Laat het Braatverkjen

lbo niet omgedeilt werden dat de Heer de

helft heeft , en de andere een deel overdekte

beenen : Iaat de Schenkers, niet uitfeheiden

tot wy elk feven maal gedronken hebben:

laat yder even groote beker hebben , ook

een de fel ve wyn. lifer wel ok een wet ge-

maakt , dat d’eene een welriekende aange-

name wyn fal drinken ,
en d’andere iuire

krygt, welke naulyks harden kan vanpyne

in de buik ? Soo gy dit alles verbetert en

yernieuwt Saturnc , fult gy maken dat het

(S 3 )
lc ~
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leven wederom een waarlijk leven is. Soo
niet, lullen fy eten , en wy Tuilen al fit-

tende, dat foo ras fy van hetwaiïchen ko-
men de jongen een drinkfchaal mag bre-

ken, de Kok de foppe aanbrand , ofdoor
vergiffing de pekel van de vifch in de
erwten giet: of dat’er een hort inlooptter-

wjjj de Koks beiigzijn en de penfe op- eet.,

meteen halve Koek : en dat hetBraadver-
ken, de kaas of het hert onder het braden
fulx doen

,
gelyk Homerus van de Son-otfen

verhaalt: ja datfe niet voortkruipen , maar
met de fpeten in ’t lijf op de bergen vlug-
ten , als ook de vette vogels

j datdelndk
aanfe mieren hetgout uit de hoeken halen,
en by nagte in \ publijk brengen , dat hare
Ideederen vandemuifen en rotten gegeten
werden , foo datfe een Viflchers Net ge-
lijken j dat haar fchoone gehairlokte jon-
getjes (die Hyacinthus , ~4clnlles , of Narcijjus

noemen) onder het fchenken kaal werden :

datfe een feherpe baart krijgen , gelijk in

de Comedien die beifchbaarden genoemt
werden , die van het fpijfcn des beitels

haar naam voeren : laat de kruine van het

hooft met borhelig en fïekelighair bewaf-

fenwerden, en de red bloot zijn. Defe en
diergelijke dingen bidden wyhaar, ten fy

fy ophouden haar eigen voordeel te Toeken

,

hare goederen- gemeen te maken, en een

yder even veel geven.

Lu-
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Lucia n i Satimiale

Brieven.

Saturnus wenfcbt Jyn grootm Vriend vcri

HeiIs.

vut At voor beufelingen van fulke gemeoW
toé faken fchrij ft gy tot my ? gy begeeft

dat ik op nieuws een verdeelinge vangoede-
1 ren lal maken .* dat is een andermans werk,

by welke nu het gebied is. Ik verwonder

j

my over uw , dat gy onkundig fyt , niet

wetende dat ik in het ryk myne kinders

| mfgedeiit heb ,
onder welke Jupiter de voor-

naam fte is, en ik nu al verborgen ben. Myn
gebied Arekt niet verder als tot de dobbel-

Aeenen, dan lingen , en dronkenlehap heb-

benen dat niet langer als feven dagen. Wat

angaat die groote faken daar gy van Ichryft,

om die ongelykheit der faken weg te ne-

men , op datfe alle of tegelyk ryk ofarm

worden; Jupiter fal uwe laak by der hand

nemen. Soo deryets wat onbehoorlyk ge-

fchiet aangaande ditFeeA, of y mant door

bedrog wat ontyreemt vvierde,ot te veel ge-

geven werde, dat fal ik oordeelen. Ik fch rij f

nu de rijken wegen de avontmalen , van de

goutmate, kieeden , en-om ulieden ytstot

het Feeftte verforgen. Alhoewel alles ge-

Jyk is, moeten fy evenwel doen als gylie-

I
den bid , ten iy datfe daar behoorlnk kon-

den opantwoorden. Om kort te wefen , ioo

moet gy arme dat weten , dat gy lieden

(S4) dwaal r.
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dwaalt , en qualyk van de ryke oordeelt.

Gy meint dat fy ryk tyn , en alleen lek-

ker leven , om dat fy rykelyk eten , aan-

gename wijn drinken , fchoone vrouwen
en kinders hebben , en fagte klederenge-
bruiken. Gy lieden kent nog dat geluk niet

:

want het geeft haar groote bekommernif-
fen , ja konnen 3

s nagts niet flapen , den-
kende dat het haar ymant mogt ontvreem-
den, dat de wyn fou fuur werden,in ’t koorn
wormen komen , de dief geen bekers hele

,

het volk de achterklappers gehoor geven*
lbo fy feggen dat fy na het ryk haan. Wat
iynder, lieven vrindt , niet al veel die hg.

daar over bekommeren ! Soo gy wih wat
al forg en vreefe fy hebben } gy foud na dtt

rykdom niet verlangen. Neemt een voor-
bedt van my, wanneer de rykdom en re-

geeringe foo grooten faak was , fou ik dat
dan afleggen , en hellen een ander in myn
plaats ? my dunkt daar wyiïèlyk ingedaan
te hebben $ want dat geen gy nu by my be-

fchrcide en klaagde, dat fy haar met wilde-

f.vynen en koeken vulden j en gy lieden

daar en tegen keesjens bladen,look of ajuin

moeheten op de Hoogtyd, in plaats van wat
anders ; moer gy eens te degen overwegen ,

en of het haar last en niet lahig is. Maar dit

kil wel eens ornkeeren : als gy s
? morgens

vroeg op haat hoeft gy niet te klagen van
hooft pyn wegen uw dmskenfehap, gelyk

als fy
j noch door uw al te veeheten fult gy

nm oprupfetï of uw aahm hinken. Die
vruch-
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vruchten genieten fy daaraf. En om dat ly

s’nachts veel byflapen hebben ,
Ktygen IV

dikwilseen teeringe, vvaterfucht, hoeft of

yts diergelyks. Kent gy we! een toornigen

die niet bleek of blauw om het hooft liet?

wanneer fy out werden konnen fy wel op

haarbeenen Haan ,
moeten fy niet van diy

of vier begraven werden ? van buiten

fchynen fy wel heel van gout , van bin-

nen verrot en overgelapt, gelyk detreur-

fpelige klederen , die van flegte lappen t’fa-

naengenait werden, ’tls uw moeyelykdat

gy van haar vifch niet en moogt proeven »

en gy honger moet lyden : wederom en

denkt gy niet, datgy fonder voet-euveU

hoeft, of andere ongemakken zyt. ’t Is haar

ook foo foet niet , alle dagen fig tot de krop

toe te vullen: gy fyt foobegeerig met na

hafen en wiltverken vleis,als ly namoesen

boxboonen zyn.-ik fwy> nog andere dingen

die haar quellen, te weten wanneer de Soon

baldadig is, fyn huisvrouw bemint, of van

een {laaf bemint werf, dikvvyls meeruit

dwang als uit liefde by hem flaapt : daar

zyn duifentderlei dingen die gy niet en

weet, want gy befchout uiterlyk het pur-

per met het hart. Ook als fy met een witte

wagen iyden , foo gaapt en ruikt gy alle.

Wanneer gy haar veragtedé en verfuimde,

nog uw oogenop die filvere wagen wendet,

of onder het fpnken op de fmaragd die in

de ring ftaa* , ofuw over de kleederen ver-

wondert, maar haar alleen in haar wefen

(Sf) liet,
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liet, foo foudet niet lange duuren , of {

j

foudenuw van felver te gafl: nooden , om
al foo hare koftelykheden te toonen ; want
die dingen doen haar geen nut , wanneer
£ƒ die hebben fonder getuigen : want fy
hebben die dingen foo feer niet om haar
eigen wille, als om dat gy u daarover ver-
wonderen foudet. Ditfchrijfik dan om ui.

te vertrooften , die nu weet wat in beider
leven fleekt. De Hoogtyd behoort fooda-
nig gehouden te zijn , dat gy gedagrig
zyt haaflelyk uit dit leven te fullen fchef-

den, fy verlatende hare rykdommen, en

gy uw armoede. Ikfai haar ook fchryven
als ik belooft heb. Ik weet dat fy myne
Brieven in agt fullen nemen.

Lu CIA- Ni Saturnale
Brieven.

Saturrius groep de EJjker.

T\Ë armen hebben onlangs aan my ge-

fchreven * dat gy haar niets mede deilt ?

van degoederen die gyl. befit : Haar ver-

foek is dat ik alle goederen foude aan allen

gemeen maken , foo dat een yder even veel

foude hebben. Dat defe even gelykheit

billyk foude fyn ,en onredelyk is datd’eene

overvloed heeft van welluflen , en d'ander

niet als armoede. Ik heb haar geantwoort,

dat Jutter daar forg voor dragen fal. Ik

lelde my alken genoeg te fyn te gebieden

oYcir
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over de ongeregeltheden die’er op dele

Feeft- dagen gefchieden. Ik. heb belooft aan

u lieden te willen fchryven. 't Dankt my
geen onredelyke laken te fyn die fyeiiïen.

Want waarom, leggen fy ,
Tullen fy foo

veel koude en honger lijden , waanneer

wy Feeft-dag moeten houden ? daarom ik

wilde wel dat fy gemeenfchap hadden aan

het Feeft , fy verftaan ulieden te willen

dwingen, dat gy haar wat van uw kleede-

ren geeft, met eenige drupjes gout. Soo

gy fulks doet feggen , foo fal der geen

tvvift meer van ulieden by Jupiter gehoort

werden. Soo niet ,. beroepen fy haar op een

! nieuwe deilinge van goederen , foo ras Ju*

piter op de Richter- ftoel fal fitten. Dit fal

ulieden niet fv aar konnen vallen , dat haar

wat van die groote goederen gegeven wer-

de. Ia fy wilden ook met uw avontmaal

houden , in 't openbaar ,
gelyk gy nu

doet, met gefloten deuren: Dit tonde wei

mogelykfyn, engeen welluft, ook fou-

de daar veel dingen gefchieden die fy voor

j

fmaat 'fouden opnemen : ook feggen fy ,

i' datfe niet van de felde Wyn drinken. Lieve

!
God , hoe gierig ! Sy fyn feker waerdig

}
om felfs befchuïdigt te werden, die niet

; willen opftaan, en laten ulieden met vrede

||
eten. Sy feggen ook dat fylich niet en kon-

i, nen fat drinken ,van die Wyn. Om dat de

«I

Schenkers de ooren met Wafch geflopt

hebben, gelyk wel eertyds de mak' ers van

Ulyïïis deden, Vorder?, dereftisflhande-

|

(S 6)-
k
lyk
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lykrcfeggen 3 wat Ty ai bcgeeren van heé
Vlcis s en van de dienaars , die ulieden
dienen , tot dat gy meer ais genoeg gege-
ten hebr , haar verby gaan , en meer ande-
re dingen niet waerdig om op te halen,voor
vry geboren perfoonen. Derhalven de ge»
lykheit is een aangename faak , en met de
jnaaltyden over een komende. Daarom
bebtgy dien even-deeiigen deilder aan de
rmaltyd, op dat een yder gelyke portie
hebbe. Sief toe datfe uw hier na niet
meer beTchu’d gen. Maar uw liever ee~
jen en beminnen , foo gy haar een wei-
rig^eeft, Tonder u groote Tehade. Want
fff kont het gemeene bede niet bedienen,,
ioo gy de arme niet en hebt 3 en uw geluk
©pduifent middelen helpen. Gy ioud ook
uiemant hebben die hen over uwe Tchattea
Terwonderden,Toogy op gefloten alleen by
uw fclvenweUuftig leefden ? Laat het ge-
meene volk het hen , en fich verwonde-
ren over uw tafels , en het Til ver, en hoe gy
de gaden nood om te drinken, dan beden
fy onder het drinken den Beker rontom
hem in de hand wegende hoe fwaar hy is „
anderdeels ook de aardigheit van het uit-

inydiel : als ook over het Gout en de Kon-
denaar. Dan Tuit gy lieden niet alleen ge-
iegt werden

,
goede Mannen tefyn, maar

gy Tuit alle nyd ontvlieden. Want wie Tal

oen milrdadigen gever nydig Tyn? Sal hy
niet wenTchen dat gy lang in voorTpoed
kelt? Nu is uw geluk Tonder oog-getuige,

uwe
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uwe fykdommen werden benyd, en uw
leven onaangenaam, ’tïs, meinikniet

al even veel , ol y mant 11ch alleen verfaad^

gelyk de Leeuwen en fommige Wolven,

doen , dan met eenige vermakeiyke men-
fchenv en van elk begunfrigt te werden $

defe laten niet toe , dat men op de maaltyd

iforn of doof fai fyn, maar brengen eenige
1 fabeltjes en veïtelletjes,die aangenaam fyn,

voor den dag , tot niemants lak, waar door

detyd met geneugten pafleert. Dat behaagt

de Wyn-god, de Min-god, en de Gunft-

goddinnen. Daar na bewyfen fy uw alle

goetwiiligheit. Dit allés foud gy anders

duur moeten koopen. Want dit fal ik ulie~

den vragen , neemt eens , dat de arme weg-
gingen, fou uw dat niet moeyelyk fyn,

niemant hebbende, aan welke gy uw Pur-

per , Goudt en Ringen toonden ? gy
foud een grooten haat op uw hals halen

,

wanneer gy alleen by uw felven het ver-

maak haddet : Want iy brengen verfchric-

kelyke dingen voor ulieden te berde , de
Goden wederhouden haar, dat het daar nok
toe kome : Want indien het gefchiede, foud

gy noit geen Penfe of Koeken eten, ten fy

de Hond w at overgelaten had j uw Erwè-
te-fap foude vol Pekel fyn : Uw Herten ea
Hafea (baden aan het Spit bradende , me-
de op de Bergen vlieden

j uw vette Vogels
foudenby dearmeloopen. Uwe Schenkers
fouden terftontkaal op het hooft werden,
ende Bekers breken. Neemt dit eens in ge-

dacht
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dachten , en verligt haar wat in haar armoe-

de , door weinig gifte , fult gy haar tot

groote vrienden maken.

Luciani Saturnale

Brieven.

De RJjkjn wenfcben Saturno alles goets.

*\/|Eintgy Saturne

,

dat de arme alleen aan

uw gefchreven hebben van die laken ?

Sy hebben Jupiter byna doof gemaakt door

al haar geroep, dewylfy akyteendefelfde

dingen roepen , en begeeren een nieuwe

deelinge van goederen
;

te gelyk befchul-

digen fy het noodlot , dat het niet even ge-

lyk uitgedeilt wert. Ende ons , dat wy haar

niet en willen geven. Maar dus grooten

Jupitet is niet onbewuft wie fchuldig is

,

daarom zyn Tom wij ls doof.Niet te min Tul-

len wy ons by uw verontfchuldigen , de-

wylgy in deietyd onle Prins fyt.
y

z geen gy
onsfchryft, hebben wy altyd voor oogen,

niet onwetende fynde, dat het cerlyk is,

vanonfe groote goederen hulp te bieden 5

aan de gebrekkigen hoe vermakelyk het

is by de arme te verteren , en te eten , wy
dosnfulxalryd, Too datwyin manier van

leven altyd gelyk Tyn , Too dat wy daar

over niet konnen befchuldigt werden.

Yoor-eerd Teggen Ty , datTe met weinig te

vreden Tyn : als wy haar dan eens de deur

open
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open gelaten hebben , houden fy noit op

*t eene na het ander te eiflehen. Als fy dan

niet alles krygen, hgeen fy eifchen, dan

komt’er haat, fchimpwoorden ,
ja felf

ook lèugenen. Diefe dan hooren fpreken 9

gelooven haar, meinende datfy eerlyk fyn ,

om dat fy dagelyx met ons verkeeren. Ge-

ven wy haar niet , fyn wy vyanden : Con-

fulmeren wy alles aan haar , komen wy
terdond ook in het arme Gilt. Het andere

is nog eenigfins te lyden : onder hetavont»

maalkonnen fy haar niet genoeg verfadi-

gen , en dokken de fpys ongekauvvt door

de keel. Wanneer fy nu genoeg gedronken

hebben , kittelen fy de hand van de Schenk-

der, willende by haar fiapen, of dikwyls

I

komen zy onze Vrouwen aan boort. Als

fy dan door dronkenfehap over het maal

geboert hebben , foo beliegen fy ons noch
scanderen daags , feggende, dat fy honge-

rig en dordig aan de tafel hebben moe*

j

ten fitten. Gy weet wel hoe die Pannelek-

ker Ixion

,

fyndetot het maal toegelaten s

Jmo aan boort quam, als hy fyn gat vo;l

gefopen had. Defe en diergelyke dingen
fluiten haar uit onze huifen , op dat w y
veilig mogen woonen. Weliofy alles mid-

1 delmatig eiden met fatfoen , foudenwy
haar aan onfe tafel duldenden haar van onfe
kleederen fenden , en van hetgout foo veel

in onfe magt was geven. Somma, wy wal-

len van onfe fchuldige pligt niet affiaan 9

is ’t dat fy betamelyk met ons will en leven,

in
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en in plaats van pluim ftry kers cn pannelelo

kers , vrienden hebben : het fa! aan ons

niet ontbreken , wanneer fy haar fchuldige

pligtdoen.

L u c i a n 1 Offerhanden.

Lticiantis befpot de Offerhanden en alle an-

dere plegtigh eden die omtrent de Goden

gebruikt werden . Hy verhaalt eenige haar

afkpmfte en waar van daan. En toont de

dwaasheit vanketgemeene volk .

T\ At ymant eens ophalen wilde wat be-

gekkeiyke dingen de menfehen ontrent

het offeren doen op de Feell-dagen , in't

groeten van de Goden, wanneer ly yts van

haar begeeren ,
wenfehen , in ’tgeentfy van

haatgevoelen, en vaffffellen : Souderwel

ymant foo bedroeft en van iorgen afgetrok-

ken zyn, die hier niet om laggtn ffoude,

wanneer hy eens overpeinft de fottcrnyen

en onredelykheit defer fake : en of defe

menfen niet wel beter godloos konnen gq-

noemt werden, offer contrarie vyanden der

Goden, ongelukkige ,!quade geeften, die de

goddelykheit foo flegt en weinig agten , als

ofde fel ve foude willen gedient werden door

menfchelyke hellingen en gehoorfaam-

heit: en foo de felve verfuimt wierde, quan-

fuis vertoornen foude : want fy feggen dat

die Molifcbe plaag,, de jammer der Cale-
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déniers > foo veel menfehen ombrengen*

daar by de doot van Mcleager » door Diana

foude gekomen zyn
,
qualyk nemende, dat-

fe niet van Oneta by de offerhanden ge-

bragt was *. Soo diep was dele fmerte iil

haar gemoed gedrukt, datfe aan de heilige

maaltyd was vergeten. My dunkt dat ik

haar in den Hemel alleen fie fitten te fchrei-

jen en te huilen , dat fy van Oeneas Feeil ver*

geten is. Daar en tegen fal weder ymant

feggen , dat de Mthiopen gelukkig zyn , en

in alle manieren voorfpoedig , alsjufiter

haar maar bedankte voor debeleeftheitdje

by in
J

t begin van de Homerijche Verfen hen

getoont hadden , noodigende hen twaalf

dagen op haar maaltyd, en dat wanneer hy

daar met al de Goden quam. t Schynt dan

dat al wat fy doen, niet vergeefs is: maar

fy verkoopen hare goederen aan de men*

fchen : ea’tis geoorlooft van haar alles te

koopen, te weten de gefontheit vooreen

koeitjen, de rykdom voor vier offen, een

Koninkryk voor hondertoüen *. die van

Trojenin Fylumhottit negen ilieren : nu van

bitlis na ilium )
om over te varen voor de

Koninx Dogter hondert offen. Een ander *

op dat de ftad niet foude ingenomen wer-

den , kogt twaalf offen van Minerva , met

een duijer.
3

t Is waarfchynelyk dat men
het met een haan , kroon , of wierook wel

foude konnen afhen.

Dewyl defen Chrjfes dat wel wille , wyl

hy een Prielier was , een out man , en in de

God-
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Goddelyke dingen ieer ervaren, nadat hy
on verrigter laken weder in Aigypten gekeert
was, van ^gamemnon , even als of hy daags
te vooren een vveldaat aan ^4polio verleent
liad , foo eift hy dat wederom , bynainde-
fer manieren : deftige ^polh

,

devvyiuvve
Tempel op die fyd ongekroont was , heb
ik die menigmaals met kroonen verciert

j

ook heb ik uw foo menigen heupe vaneen
ilier op de altaren aangefteken

, als niet min-
der van geiten

: gy daar en tegen verfuimt
®y> want ik lyde foo veel ongelykj het
fchynt dat gy een man die veel verdient
heelt niet en agt. Door welker reden hy
befchaamt zynde,hy terhont fyn boog nam,
en fig boven de vloot fchepen hellende,
maakte hy dat de Peh onder de Griekie
Troepen quam, de Muil-efels en Honden
wierdenfelfs nietgefpaart.

Maar dewijl ik van ^4polio fpreek, falik
nog yts hellen , dat de Geleerde van hem
feggen: niet dathy foo ongelukkig minde :

nog de doodflag van Hyacintbus , nogte de
hövaerdigheic van Vaphnes : maar hoe hy
veroordeelt is, en hoe hy om de neerlaag
der Cyclopen in ballingfchap is geraakt. Hier
door quam het dat hy uit den Hemel op de
Aarde is gefonden , hebbende lot met de
menfehen gekregen 3zynde het quaat en on-
gemak onderworpen als wy. Daar en boven
heeft hy in Thejjklien koophandel gedreven
hy Idmettts , ook in Vhrygia by Laomedon : en
by hem niet alleen , maar met Neptmus ,

want
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! want hy daar tichelen maakten , en de mu-

ren van de Stad bouwden. Sy kregen nog

de volle fomme van dien Phryger niet,

j

maar hy was haar nog fchuldig , leggen iy,

1 de fomme van dertig realen Trojaans gel t.

;

Wat dan? zyn defe rabulen niet alter eeren

;

van de Goden ? daar zynder nog veel god-

delyker van Neptunus, Vtometheus , SaturnuSs

Rhea , en vorders van de ganfche Familie

!

van Jupiter , en dat in begin der Digten s

londer de Sanggoddinnen te roeren : van

I

welke fy als aangeblafen zijn. Sy hngen

eenige dingen van Saturnus

,

hoe hy fyn va-

der Ccelum ontmande en felfs regeerde , daar

na fyn kinderen opat
,
gelyk fy feggen van

dien Thyefles den ^rgiver

:

en hoe Jupiter

heimelyk van Rhea verborgen wierde, een

fleen leide in de plaats vanhetkint, dat doe

hetkint na Orete gefonden wierde, en van

een geiijen is gevoed :
gelijk Telephus van

een hinde. Cyrusdcn Verfiaan ,
dieeerftge-

;

regeert heeft , fegt men dat van een hond

foüde opgevóeü zyn. Maar daar na fy n va-

der uit het ryk dryvende , en hem in de

hspen werpende ,
ging hy felfs het Rytc

bv'derhand nemen. Hy hadde veel andere

Vrouwen ,
maar Jutio was fyn eigen , vol-

1

gens de infettingen der Terfen en ^ffynen-

I Dewyl hy nu feer verheft was heeft hy iig-

telyk den Hemel met kinderen kennen

Ij
vullen. Door welke hy weder andere uit de

Goddinnen van lynen rang geteelt heeft,

veele bxftaarts heeft uit het aardfehemen-
fche-
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fdhelyke geflagte gehad , want hy veran-
derden ligdikmaals in gout, in een ftier,

fwaan ofeen arent; hy nam meergedaan-
tèns aan als Prometbent . Mitiertia heeft hy uit

fyn eigen hooft geteelt. Bacchus liet hy uit

iyn moeder Seniele fnyden , welke in het
vuur brande , en naide hem in fyn dye-
hen: en als het kintryp genoeg was, fneed
hy hem der weder uit : van Juno ipreken
fy ook diergelyks , dat Vulkant^ fonder by
een man te Üapenfoude voort-gebragt zyn,
welke daarom niet feer gelukkig foudezyn,
en overfulx maar een Werk-baas is,die altyd

by den oven en rook verkeert
5 dat hy ioo J

kreupel gaat , is door een val , wanneer hy
vanboven uit den Hemel van Jufter ge»
ichopt wierde. Soo die van Lmnos hem uit

f
öedigheit in haar armen niet onfaogen
adden, foude Vulkanus doot gevallen zyn,

gelyk ^fijanax die uit de tooi n viel. alhoe-

wel het geen men van Vulkams verhaalt

nog verdragelyk is : vorders VrQffiajfous 9

die kwel heugt wat wreede dingen hy ge-
leden heeft , om dat hy boven maten de
menfehen minde. Delen liet Jufiter in Scy-

tbien aan den Caucafus hangen , met welkers
lever de arent gevoed wierde. Defe droeg
dufdanig ftraflfe.

Vorders Rbea (want ik moet dat ook
verhalen) doet die ook niet onbetamdyk
en onwaardig r zynde een out wyf en uit»

geleefr , en by gevolg onbequaam , die

moeder is van foo veel Goden > vvyl fy haar

kin-
|
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kinderen nog bemint , en op haar jaloers

I

is j
en dewyl fy »Ani$ op leeuwen laat ry-

den ,
voornamenrlyk daar hy nu niet nut-

tig kan zy n ? Wie fal men het daar na voor

fout rekenen > Venus om datfy overfpeek*

,

of Diana 9 om datfe dikwyls int het midden

van haar loop ter fyden tot Endjmion neer-

klimt?
Maar laat ons defe fabulen laten varen

:

en boven in den Hemel klimmen . vliegen -

de als de Poëten : te weten door de weg die

He/iodm en Homertts aanwyfen , eens bellen-

de hoe dat alles daar in order is: vooreer#

dat de felve buiten van yfer is, hebben wy
gehoortidat Homerrn

,

die voor onfe tyden

gcleeft heeft foude gefegt hebben , foo gy
met uw hooft dan wat opwaarts het, dan

komt gy als op de rug , alwaar het ligt hel-

derder is als deSonne, en biinkender dan

de Herren , overal is dag , en de aarde gout.

Daar men eer# optreed woonen de Howt ,

welke de deuren bewaren. Na defe Irü en

Mercmus : welke dienaars en boden van

Jnpiter zyn. Daar na de Smidfe van Valcaan^

vol van alderlei gereetfehap. Eindelyk het

Huis der Goden en het Konirkryk van Ia-

piter : welk Vulcanus na de kon# heeft: int-

gewerkt. De Goden nu die na&ftlupiter fit-

ten (want het is behoorlyk mein ik , dat

men in die hooge fitplaatfen meteen groot

I

gedruis en hoogmoed leeft) fien na de aar-

de toe , endraijen het hooft gins en weder,

of fy in de logt eenig opvliegent vuur , of

op-
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opwemelende rook fien.Soo der dan ymant
oiïert j vervullen ly hg alle met de rook ,

en Tuigen , als de vliegen
, het bloed op , dat

op den altaar uitgegoten is. Anders als Cy
t huis eten 3 nuttigen fy gode drank en
gode Ipys. Want de menfchen zyn wel
eertydshaar dilgenooten geweeH, en heb-
ben met haar gedronken

, te weten Ixion ,

en Tantaliis

:

maar om datdy vtouweTchen -

derijen wilden aanregten , en te veel fnap -

ten en klapten , daarom lyden fy nu HraHe.
Maar voor andere menfchen is den Hemel
ongangbaar en verborgen, alibo leven dan
de Goden.
DerhaJven doen de menfchen yts dat de

Goden behaagt. VooreerH hebben fy haar
boden

, bergen 5 vogelen , en boomentoe-
gewyd. Dit gedaan zynde, zynfydoorde
bndlchappen verdeilt , en ontfangen die
als in hare Had , te weten ^polio te Delft 9

Minetva te stbenen, van de Grieken Utbau
gefegt , die door de gemeenfchap van de
naam » ook familiaar met dat Republyk is.

De ^irgiven hebben luno : de Mygdonii, Rhea

:

Venus is weder te Papbos. De Cretenfers feg-
gendat Iupiter by haar niet alleen is opge-
voed , maar fy toonen ook fyn graf.

Wy zyn van foo veel euwen af bedro-
gen , meinende dat Iupiter dondert, regent,
en alleandere dingen verrigt : Daar wy al-

reeds weten dar hy over lange geHorven is,

en in Creta begraven. Daar na zynder Tem-
pels ter eeren haar opgeregt

, op datfe geen
Huis-
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Huisgoden fouden gebrek hebben , Traxi-

tdes , Tolyclelus , en Tbidias vertoonen hare

!

gedaanten. Maar ik weet niet waar defè

Konftenaars hare gedaanten gefien hebben.

Sy maken lupiter altyd met een baart , en

„4polio ais een Jongen , Mercurm als een Jon-

geling, wiens Baart eerft begint uit te krui-

pen 5 Neptums met kort hairj Minerva met
blauwe oogen. Die nu in de Tempelen

i gaan , meinen daar geen elpen-been uit
1

Indien, of gegraven gout uit Thracien te hen:

maar de Soon van Satumis en Rhea

,

felfs

van Thidicts uitgehouwen , die door hem
hier op de aarde is gebragt , die geboden is

lyn ogen het land der Tifanen te laten gaan

:

zynde met die premie te vreden, dat hem
ymaatalle vyf jaren , als men op de Olym-

pia het Feefthoud , hem fomtyds eens of-

i; fert, dat men hem fchoone vaten geeft,

altaren fielt , dat de Boer een Ploeg os,

een Schaapherder een fchaap , de Geite-

I

harder een geit offert $ dat ymant wie-
rook, of een koek bren t. En fooeen Ka-
lis fal offeren , die heeft maar fyn regter-

hand te kuffen.

Als fy hem nu fullen offeren
,
(want ik

,

keer my weder tot haar) bekroonen zyde
heeften met kroonen , en belaften hem lan-

ge van te vooren , of hy wettelyk en daar

roe bequaam is, op dat fy niet en flagten,

dat de Godheit tegenftrijd. Dan leiden fy

hem tot den Altaar, en keelen hem voor
dc oogen van dien God , die dan een fchrei-

jend
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jend geluid uitgeeft, dat , by gifling, een

goet teiken is , daar na met een ligter ftem ,

overeen komende met de deutvan het-Hei-

i’ge. Wie fou niet ligtelyk konnen geloo-

ven , dat de Goden blyde zyn , wanneer
fyfulxtien? dan iflèr een voorfchrift, dat

niemant ontrent de reine vaten komt met
onreine handen. Dan is de Priefter bekleed,

even als de Cyclops die een beeil hagtede , hy
haalt de darmen uit , met het hert , en giet

het bloed rontorn den altaar: en wat doet

hy nog niet al mede, dat tot deregtveer-

digheit en de heilige conftuime behoort?

Dit gedaan zynde , ontfleekt hy vuur , en

kgt daar de geit met fyn huid boven op :

ook het fchaap metfy n wol. OndertuiTchen

gaat de geur met de rook na boven toe, en

verfpreid hg tot boven in den Hemel.

Maar de Scythen , alle andere ceremoniën

overflaande ? fynde ilegt en gering in haar

oogen, dieflagten menfehenter eerenvan

Diana , en alfoo verfoenen fy hare Goddin-

ne.

Dat fchynen mihehien nog zedige din-

gen , by die dat de ~4ffyriers , Thrygers,

en Lyders doen : maar foo gy in JSgypten

komtjfultgy nogal religieufer dingen hen,

die t'eenemaals Hemels fchijnen: te weten

Jupiter met het aan%t van een ram : Mercu-

ritis met een honts-bakkes, en Tan als een

heelebok. Sommige als de vogel Jte,kro-

codil of aap. foo gy al defe dingen leeren

wilt , fult gy vede Sophiilen moeten hoe-
ren ,
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ren , als ook Schriftgeleerden en Fropheten
met een gefchore kin , die uw Tullen verrel-
len (maar gelyk men gewoon istefeggeri p

fluit de deuren toe gy leek) hoe men door
dien oproer ontdek was, die de Vyantende
ReoTen maakten,hoe fy in Agypten quamcn»
om aldaar van de vyant bevryd tezyn; en
om die oorfkke d’een de gedaante van een
Bok aannam , en d’ander van een Ram , te
weten door vreefe wiert d*een een wilt dier*
en d’ander een vogel. Hierdoor kooit het
dat die Goden ook fulkc gedaanten behou-
den hebben , diefy doen ter tyd aannamen:
Want dat is neirflelyk opgefchreven

, meer
als tien duifent jaar geleden, ’twelk in hare
geheimen bewaart werf. Maar fy hebbeff
by na al de felfde manier van offeren als de
onfe, als alleen dat fy de offerliande be-
weenen , en flaan op ’tgene geflagtis.
Daar fynder die het begraven , na datfw

hetgedoot hebben : Want dien ^4pis , die
by haar wel de grootde God is, wanneer
die derft , fou ymant fyn hairlokken foo
veel agten, dat hy die niet fou affnyden *
al had hy de purpere hairlokken van Nifas ?

Defe is een God , wel eertyds door
keurflemmen uit een drift beedén geno-
men, wanthy is veel fehoonder, en defti-
ger als alle de andere befondere oden.
Dewyl nu defe dingen dufdanigzyn, en

van het gemeen voor ware en erndige din-
gen gelooft Werden , foo vereid hier niet
ymant om te doffen , maarliever eenea
II Veel. (T) He-
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JieraclytiiS of Ventocritnt : welker eene haar

gekkèrnijen belagt , en d’ander hare on-

wetenheit befchreit.

L u c i a n ! Leven - Ver-

Loopinge.

Hy lelagt al de Philofcphen , opbalende alle

'
baar SeFten , en bejpotttn.de' al wat inde

Sechn belaggelijk. is. Hyfieltfeftanfuis te

\oop , welke , cm datfi weinig geld en, van

hem weiniggeagt werden.

luriTEit ,
Merkurius, Koopman , Py-

thagoras, Dsogenes, Democritüs,

HERACLYTUS , SOCRATES , ChRY-

sippus, Fhilosooph.

lupiTER.e Telt de tafels en banken in or-

^der, tegen de aankomelingen “

rBrengt hier de levens (dat is de Sedfen der

jPhilofophen )
en (lelt die opordre : ver-

cierteerfl de felve , dat iy wat fchoon ge-

lyken , en de Koopers aanlokken. Gy dan

Jvtercmr

,

wilt met goeder geluk uittoepen,

-op dat de koopers aan de deur komen. Ay

-fullenalderlei foorten van Philofoophfe le-

vens en der felver feden uittoepen. Die

tegenwoordig niet betalen kan , Tal een

borge (lellen , om op ]aar en dag te betalen.

Merc. Daar komender veele ,
daarom

moeten wv haalt beginnen.
* Jup.
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> J ü;p. Laat ons dan verkoopen.

M erg. Wiewilt gy eerft hebben?

Ju p. Dien Joner s met-iyn aanfienelyfe-

Ji-eit.

Mer c. Koom hier Tjthagore } klim -ne-

I

der , laat uw fien aan de Kooplui.

J u p. Roep uit.

Merg. Koop een goet en eerfaam Ie»

j

ven. Wie fal het koopen ? Wie wilder groo-

!

terzyn als een menfeh ? Wie wil de laken

en t’famen-ftel van het geheel-al weten f

|

Wie wil wederom leven?

Koop m an. Hy fchynt van een vryett

I aart : maar wat weet hy meeft ?

Merg. De Cyfer-konft » Sterre-konft,

j

de wetenlchap van geluk en ongeluk , Lant-

ij

meting, Muiyk, de Guichel-konft: gyixet

i daar een groot Propheet.

K. oop Mo Mag men hem wel eeos vra-

gen?
Merg, Vraagt maar.

Koopm. Wat Landsman zytgy?
Pythagora s . Van Samos .

Koopm. Waar hebt gy geftudeert?'

Pyth, By de Wyfen in JEgypten.
~

Koopm. Als ik uw koop, wat fultgy
1 my leeren ?

P y t h. Ik fal uw niet leeren , maar ver-

ij

manen.
Koop m. Hoe ?

Pyth. Voor eer ft fal ik uw ziel fuiverm

van alle vuiligheit daarfe nu in verdronken

|
leid»

(Ta) Koopm,
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Jhrddyliiï of Vemocritm : welker eene haar

gékkernijen belagt , en d’ander hare on-

wetenheit befchreit.

. L u c i a n i Leven - Ver-

koopinge.

J-Jv behtgt al de Philofophen 3 opbalende alle

J
haar Sellen 3 c» bedottende al wat inde

Sellen beUggeliji is.Hyfieltfe quanfuis te

hoop ? welke 3 ow weinig geld en, van

hem weinig geagt werden.

Tufiter ,
Merkurius , Koopman , Py-

thagoraSj Dïogenes, Democritus,

HeRACLYTUS , SoCRATES , ChRY-

sippus, Philosooph.

lüPiTER.C Telt de tafels en banken in or-

°der, tegen de aankomelingen :

•Brengt hier de levens (dat is de Seófen der

JPhilofophen) en (lelt die opordre : yer-

ciert eerft de felve , dat ly wat fchoon ge-

?lyken j en de Koopers aanlokken. Gy dan

ZAercuuY , wilt met goeder geluk uitroepen,

-op dat de koopers aan de deur komen. V\y

-Tullen alderlei foorten van Philofoophfe le-

vens en der felver feden uittoepen. Die

tegenwoordig niet betalen kan , fal een

borge dellen ,om op ]aar en dag te betalen.

M e r c. Daar komender veele ,
daarom

moeten wy haaübeginnen.
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• | üT-, Laat ons dan verkoopen.
Merg. Wie wilt gy eer il hebb e n

?

Jup. Dkn/ö«er , m-etlyn aanfienelyk-
- heit.

M e r c. Koom hier Tythagore

,

klim ne~
der , iaat uw fien aan de Kooplui.

Jup. Roep uit.

Merg. Koop een goeü en eerfaam Ie»

ven. Wiefal het koopen ? Wie wilder groo*»

terzyn als een menfch ? Wie wil de laken
en tTamen- (iel van het geheel-al weten ?

Wie wii wederom leven ?

Koop m an. Hy fchynt van een vryen
aart : maar wat weet hy meeft ?

Merg. De Cyfer-könft , Sterre-konft,

de wetenlchap van geluk en ongeluk , Lant-
meting, Mufyk 5 de Guichel-konfl:: gyiiet

daar een groot Propheet.

K oop m. Mag men hem wel eens vra-
gen ?

Merg, Vraagt maar.
Koqpm. Wat Landsman zyt gy?
Pyt.ha.gora s. Van Samos.

Koopm. Waar hebt gy gefludeert ?*

Pyth. By de Wyfen in JEgypten.-

Koopm. Als ik uw koop, wat lult gy
my leeren ?

Pyth. Ik fal uw niet leeren , maar ver~

manen.
Koop m. Hoe ?

Pyth. Vooreerft fal ik uw. ziel luiveren

van alle vuiligheit daarfe nu in verdronken
leid 9

(T 2

)

Koopm,
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Koop m. Neemt eens dat ik nu fuivlr

was, wat manier is het vatf vermanen?

Pyth. Het begin is een lange rufte en

ftilfwygfaamheit, gy moet in geheele vyf •

j aren niet fpreken.

Koopm. Dan moet gy de Soon van

Crefus onderwyfen , ik moet fpreken , ik

wil geen (lok-heelt zyn. Wat gefchiet na

dieftilfwygfaamheit en die vyf jaren?

Pyth. Dan wert gy in de Mufyk en

Landmetery geoefent.

Koopm. Daar fpreekt gy na myn fin,

dat ik een fnaren fpeelder mag zyn eer ik

wys werde.

Pyth. Daarnafult gy leeren tellen.

Koopm, Ik kan nu ook wel tellen*

Pyth. Hoe telt gy?
Koopm. Een, twee, dry, vier.

P y T H. Siet gy nu wel dat het tien zyns

die gy meiot vier te wefen , en een voH

maakte dryhoek , welke on fe eed is?

Koopm. By de grootfte eed viere, ik

hebnoit Goddelyker en heiliger woorden

gehoort.

Pyth. Na defe myn vrient , fult gy lee-

ren de aarde, logt, .water en vuur , wat

kragtiy hebben , wat gedaante , en hoe fy

bewegen.
Koopm. Heeft de logt , water en vuur

gedaantens?

Pyth. Ia wel baarblykelyke , want fy

konnen niet Tonder foort en gedaante be~

wegen.
Koop.
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Koopm. Gy fpreekc wonderlyke din-
gen.

Pyth. Gy fulc fchynen ook maar een
te weien , nogaangefiente werden voor de
gene die gy zyr.

K o o p m. Wat fegt gy ? ben ik dan een
ander, en niet die, welke met uw fpreekt?
Pyth. Nu zyt gy die wel , maar hier

nafult gy een ander lighaam en naani heb-
ben.

Koopm. Wat gy feght, foo fal ik cn-
fterffelyk zy n , dan het een en dan het ander

;
lighaam aan doende ? hier van voor dele
tyd genoeg. Wat eet gy ?

Pyth. Ik eet geen gedierte, anders eet
ik alles behalven boonen.
Koopm. Waarom haat gy de boonen ?

Pyth. Ikheb’ergeen haat tegen, maar
cm dat fy heilig zyn , en om dit fy een
wonderlyke natuur hebben , en zyn pee-
nem aal geneerachtig ; en foo gy een groe-
ne boon uitdropt , lult gy bevinden datfy
van natuur zyn als de mannelykheit: foo

gy fegekookt weg fet eenige nagten lang ,

veranderen fy in bloed
5 en dat nog meer is,

t is een »Atheen[e Wet de Magiiïraat door
Boonen te verkleien.

Koopm. Gy feg: alles deftig en Gods-
dienftig. Schut uw klceren uit, wantik wil
uw naakt hen. Lieve Hercules , hy heeft een
jgoudedye. Hetfchyntwel een God, maar
geen menfch. Ik moet hem koopen. Wat
geit hy?

(f3) Merg.
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Merc. Tien realen.

Koopm. ?
t Is gedaan.

] u p. Schryft de naam van de kooper op»

waar hr woont. '

,
,

Merc» Hy fchyntwe* uit dat gedeeitv,

vanltalkn ,
omtrent Crmn en Taranten, en

daar omrent Griekenland. Daar fouden niet

een ,
maar wel byna dry hondert met mal"

kanderen gekogt hebben.

I o p. Neemt hem weg , breng een an-

der op. 0 ^ *

M e r c. Wilt gy dien vuilenmt Tontut t

1 u p * J a * . n
Merc. Hoor hier gy met uw knapiak

op de rug ,
kom hier , en gaat eens rontom

het volk : ik verkoop uweenmannelykle-

ven , een feer goet, genereus en vry gebo-

ren aart: wie falhetkoopen ?

Koopm. Voor hoeveel roeper, ver-

koopt gy een vry geboren menfch ?

M e r c. In alle manieren.

Koopm. Vreeft gy niet datfe uw be-

fchuldigen fullen van eenmenfche te ver-

koopen , en u voor het Regt lullen roepen?

Merc. Hy vraagt daar weinig na die

verkogt wert ; hy weet wel dat hy een vry-

geboren is.

Koopm. Wat gebruik heeft men van

foo een vuilyk? ten fy men daar een gra~

ver of foetel aar vvi ld e van maken,

Merc. Als gy hem uw huis betrouwt*

fal hy trouwer zyn als een hond y want hy

wert ookeen hond genoemt.
KoopMc
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Koopm. Waar is hy vandaan? ofwat

kortft weet hy ?

Merg. Vraagt hem, hy fal uw wel ant-

i woorden/
Koopm. Ik vrees voor fyn bakkes

, foo

I

wreed eo droevig is het : hy mogt men aan-

blaffende byten. Siet gy met hoe hy dat

hout draagt , en hoe boosaardig hy die

I wynbTauwen toetrekt ?

M e r c. Vree ft niet , hy is tam.

Koop M. Wei goede man, vvaarzyt gr
i van daan ?

D i o g. Waar van daan wilt gy ?

Koopm. Hoefegtgy?
D i o g. Gy ziet een borger van de vvae-

!

relt.

Koopm. Wie volgt gy na ?

l)i OG. Hercules.

Koopm. Waarom hebt gy dan geen

leuwenhuid om het lyf ? Uw ïlok gely kt'er

wel na.

Diog. Dit manteltjen is in plaats van

den leuwen huid: .ik vegt
,
gelijk als hy,

tegen de weltufteiï aan : en dat van felver *

fonderdat het ymant gebied : want alfoo

heb ik mijn leven willen lui veren.

Koop m. Dat is heerly k : Wat kunt gy ?

wat hebt gy gelecrt ?

Diog. ïkmaak vrye menfehen , en ge-

nees hare genegentheden : ik wil ook een

Propheet zijn van dewaarheit cn vrymoe-

: digheit.

Koopman. Wel Propheet > indien ik

( T 4 )
uw.
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uw koop, waar in fult gy my oefïenen ?

Diog. Als ik uw kryg, lal ik uw alle

lekkernijen uitfchudden , een manteltjen

aandoen , en in armoede opfiuiten : diar

na doen werken
: gy fult op de aarde flapen:

water drinken , en uw laten eten ’t geen

voorvalt. Soo gy gek hebt, lult gy dat na

rnyn raad in de zee fmyten gy moet geen

forge hellen in vrouw , kinderen , of vader-

land: gy moet dat maar voor beufelingen

sgten: verlaat uw vaderland en huis , en

gaat in een fpelonk , vei laten toorn , of in

een ton woonen. Gy fult een haf met box-

boonen , en boeken die agter«op befchre-

yen zyn hebben : Dan fult gy gelukkiger

zyn als de groothe Koning. Als gy gefla-

gen en van ymant gequelt wort , dat moet

gy niet achten.

Koop m. Sou ik
,
gcflagen zynde geen 1

pyne hebben r ik heb geen huid van een

Schilt-pad of Zee-fprinkhaan.

D iog. Gy moet dat van Empides na-

volgen , en alleen een weinig veranderen.

Koop e. Wat is dat?

Diog. Het gemoed fy vol vanpyn , maar

de trony ongevoelig Dit moet gy voor alles

hebben en onbdchaamt zyn , eneenyder
fonder verkiezinge ’t fy Koningen of ge-

meene perfoonen , uitfchelden. Dan fal

y der een deoogen op uw (laan , en uw voor

een kerk man agten. Spreekt Barbarifch en

weent, gelyk een hont betaamt. Uw aan-

ligt fy aanmeikent, en uw gang na de fel

-

ve
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ve manier. Om kort te zyn, gy moeton-
bejfchaamt en beedig leven, alle fchaamte,

betamelykhcit en zedigheit fy verre van
inv. Gy moet niet fchaamroot werden*
Gaat op de vermaarde plaatlen daar de

meedemenfchen woonen , lit daar Tonder

yets te doen , Tonder vriend of kennis aan

te Tpreken. want hier door Tal uw het Ryk
ontbonden werden. Doet in’t aanfien van
allen andere doutelyk, dat een ander in’t

heimelyk niet Toude durven doen : ver ied

’t.geen ontrent het byflapen alderbelagge-

lykd is. Ten leden, neemt een veel-voef,

of eenzee-kat, en eet die rouw op. Dit is

liet geluk , datwy uw beloven.

Koopm. Weg, weg, dat fyn fchelm-
agtige en onmerdehelyke dingen.

D i OG. Maar hoor, dat is licht om doen.
Om een naatn te krygen hoeft geen geleert-

lieit, of oratien, of dele beu Telingenj maar
daar is een korter weg. Al waart gy een
weet-niet uit het gemeen , Schoen lapper

,

jSout-Tak, Smit of Ririg-maker, fookon»
nen Ty nogtanslHar wel over uw verwon-
deren ; wanneer gy maar boven maten
onbefchaamt en do ut zyt , en tegen een
yder kont Tchelden.

Koopm. Hier in heb ik uw kond niet

van doen. Gy zyt bequaarn om een Schip-
iper of Hovenier te werden. Ik geef een
bras-pendig voor hem,
Merc, 't Is gedaan : wy zijn geern van

hemverloft , wanthy maakt ons door fyn

(Tf) roe»
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•oepen baloorig ,
doende ons groote fmaat

r

aan.

Yup Roept een Einder. Roept dien ge

purperden Cynen mcfcfyn kroonen op het

h
°^lE r c. Luifterttoe , een kofteïyke faak,

waar toeryke van nooden zyn. Dit is e
^
Q

leven feer vermakelyk , een leven dr/üub»

belt gelukkig. Wie heeft’er fin m lekker-

nijen ? wie fal defe lekiteren koopen ?

Koop m. Kocmt hier , en legt wat g>

weet : ik fal uw koopen indien gy nuttig

Zy
M erg. Stoort hem niet , hy is dronken

:

hy kan nietfpreeken , fyn tonge hamert.

Koo p m. Wie van goct verhand , fal foo

een onmatigen bedorven flaaf koopen , die

na foo veeldeilei falven riekt ? hoe fiibbeng

cn gekkelyk gaat hy ? wat weet hy al Mei -

Merc. Hy is een wakkeren eter en
en

iVI £ R c. ny vv
. r

groote drinker; hy kan aardig danten,

bequaam voor een Heer die mint. Hy -

bequaam om fuiker gebak te maken , en

feer wel afgerigt om fpyfcn te bereide

.

la

’

t kort, hy is een konftenaar malle wd-

luften : hy heeft te ~4tbmn geftudeert , en

de SiciliaaufcheTyrannen gedient, by wel-

ke hv in grooteeere is geweeft : lyn leeie is

alles te veragten, alles te gebruiken, en de

welluftenoveraltefoeken.

IC oor M. ’tls dantyd dat gy een ander

•gnryksi' koopman op(peurt , dïeyeelge

J^



en goeds heeft , ik ben niet bequaa/n ge»

noegorn foo blyen leven te koopen. (

Merg. My dunkt Jnpiter datdefe niet

aan de man wil.

Jup. Neemt hem dan weg, en brengt

liever dien ^bderites den. lagger ;
en dien

Ephefiusèm fchreijer , die t'iamea moeten

verkogt werden.
M erg. Klimt neder. Ik verkoop Teer

goede levens , ik roep de alderwyfte van

allen uit.

Koop M. O Jupher, wat een verfchi! ï

d
5

eene houd niet op van laggen , en d’ander

van fchreijen ; hoor hier wat wil dat lag-

gen ?

Dem. Vraagt gy dit, om dat gy lieden

en kgeen van ulieden gedaan wert , my al-

les belaggelyk fchy nt ?

Koop m. Wat fegt gy, beLgt gy ons

alle ? agt gy onfe beflgheden niets ?

D e m. Soo is ’t. Daar is niet deftigs of

aardigs in : \ is alles rafernie , ’tiseenop-

liooping van ondeelen en oneindigheden.

Koopm. Geenfins. Gy zyt ydel cn

fonder ervarentheit. öfmaatheit ! houd gy
nog niet op van laggen VWat fchreit gy ioo

goede man ? 't is beter mein ik met uw te

ipreken dan met Vemocritcs .

Heraclitus. Myn goede Heer , my
dunkt dat alle menfchdyke faken te be-

fchreijen zyn : en dat alles het noodlot on-

derhavig is. daarom rouwt het my daar

ever, en ik befchrei de 'fdve. Ik agt niet

(Tó) veel
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veel hef tegenwoordige, en ’t geen voor-
handen is, is maar elende: ik fbrj deont-
Hekingen, enden jammer. Datfynfedie
ik befchreije , dat’er niet vafl is , maar alles

eeniglios als in een verwarringe orogedrait

weit 5 dat eene faak vermaak en on iu ft aan-

brengt : dat de kennifle onwetenheir is,

en groot, klein is: dat alles om hoog en om
laaggevoertwert, en lig alles verandert in

dele eeuw.
Koop m. Wat is eeuw ?

Her. Een 1 int dat met koten fpeelt.

Koop m. Wat fy n de menfchen ?

Her. Sterfely e Goden.
Koop m. WT

at fyn Goden ?

Her. OnfterfeJyke menfchen.
Koop m. Spreek

t gy raadfels
? gy geijkt

p̂olio wel , die niet uitlegt.

Her. Ik agt u lieden niet.

Koopm. Geen vei Handig man fal uw
dan koopen.

Her. Ik gebiede van de kinderen af,

dat fy alle fchreijen, die my koopen of nier.

M e R c. Die moeten ook by onsbly ven,

dewy] fy niet konnen verkogt werden.

j u p. Roept een ander.

IV] e r c. Wilt gy dien welfprekende
thenienfer? s

J
u P. Ja.

Merg. Hem , hoor hier. Wy roepen

eengoeten voorfigtig leven uit. Wie fal der

dcfen heiligen man koopen ?

K o o p m. Wat konft hebt gy geleert ?

S o*
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Socrates. Ik bemin de kinderen , eo
benfecr vooriigtig in dingen die de minne
aangaan.

Koop m. Voor hoe veel te koop ? ik heb
wei een kindermeefter van nooden voor
myn joogetjen.

Socr. Wie is’erdan beter als ik, om
met dat fraije jongetjen te verkeeren b ik
bemin de lighamen niet: v ant ik agt dat
de zielen ichoonzyn : cn alhoewel iy on-
der het eigenite mantelrjen hy my flapen 9

lyden fy nogtansgeen quaat van my.
Kqopm. Ik kan het niet aaooemen

't geen gy fegt , dewyl gy de kinderen
mint , dat gy uw alleen over de ziel bekom-
mert , voornamentlyk daar fe onder uw
kleed leggen.

Socr. Ik fweer uw by den Hond , en
den Platanus Boom , dat de faak lbo is.

K o o pm. Lieve Hercules , watte abfur-
digheit van de Goden.

Soc. Wat fegt gy ? dunkt uw dat de Hond
geen God is kent gy den ^tnubis in Agyp-
ten wel , het geflemte Syrius aan den he-
mel , en Cerberus in de hel ?

Koop m. Gy hebtgelyk: gy moet het
my ten bellen houden. Maar wat leven
voert gy?
Soc. Ik maak my een Had : ik heb een

vreemde Borger-regeeeingc
, en nieuwe

wetten.

Koop m. Ik wilde wel een van uw
voorllellenhooren.

Soc,
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Soc. Hoort dan dit groot fte , in welk

mijn gevoelen van de Vrouwen befloten is.

My dunkt dat niemant een eige moet heb-

ben, maar dat y der een die mag gebruiken,

die hy begeert.

Koop m. Wat Tegtgy ? moeten dan de

Wetten afgefchaft worden , wegen het

overipel

Soc. Ja, niet alleendie, maar ook al

die andere beuTelingen.

Koop m. Wat dunkt uw dan van de man-

bare jongens?

Soc. Defe Tuilen een premie welen voor

de voornaamke Burgers , wanneer iy haar

dingen wel gedaan hebben, om bemint te

werden.
Koopm. Hemel , wat een vryigheit en

wysheit. V/at is het kort begryp , dan van

uwe Leere ?

Soc. De TchetTen ,
en voorbeelden.

Want het geen gy Tiet , Telfs de aarde ,
en

wat daar boven is , de Hemel, Zee, en al

hare beeld fels Tya duiker, buiten het ge-

heel al.

Koopm. Waar Tyn die dan?

Soc. Nergens. Want Too Ty ergenswa-

ren ,
waren iy niet.

Koopm. Ik Tie die voorbeeldfels met.

die gy Tegt.

Soc. Ik geloof het wel: het oog van

uwe ziel is blind. Ik Hs alle beeldfelswel,

uw die Tchuult, en my die een ander is. Ik

£e alles dubbelt.
KOOPM-
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Koor M. Ik moet u dan koopen , dewyl

gy wys fyt, en foo fcherp liet , wat moet

! iïy gelden ?

Merc. Geeft twee talenten»

Koop M.’t Is gedaan.Ik fal u kier na geit

|

rellen.

Merc. Hoe is uw naam ?

Koopm. Dion den Syracufef -

M e r c. Gy moet daar geluk mede heb*

I ben, neemt hem weg. Nu roep ik u Epicutus»

Wie faidefen koopen ? hy is een difcipel van

i

dien Lagger , en ook van die daar terflont

j

dronken was en opgeroepen wierde,zy heb-

j

ben eenderlei kennilïè, en is godloofer als

I een van de vorige. Vorders is hy aardig, ea

fyn keel beminnende.
Koop m. Wat moet hy kollen ?

M e r o» Twee minen gek.

Koopm Hou daar : Maar wat eet hf
!
lieflF hy eet foete gehonighde kok , voor®

j

namentlyk fuiker.

Koopm* *t Isgoetj ik fal hem heels

korven met vygen koopen.

] u p. Roept cenander , die foodroevigh
1

fiet , dien wreeden uit de Stoa.

Merc. Seer goet ,

3
t fchynt dat daar

veel volks op wagt. Ik verkoop de deugt *

||

een feer volmaakt leven. Wie wil alles al»

leen weten ?

1 KoopM. Watfegtgy?
Merc. Om dat hy alleen wys, goetk

'I

regtvaardig, kerk, koning , redenaar , ryk

wetgever en meer andere dingen is.

Koop;
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#oopm. Wat is die bedekte reden , wat
is dieEleflra?

Chris. Ik mein óicEkBra van

memnon , die vermaart is» en een en de zelfde

reden weet , en niet en weet , als öreftes Ton-

der weten by haar ftaat > ueetfy nogtans

dat öreftes haar broeder is , maar dat die Oreft

ies is, weet fy niet. Wederom dat verbor-

ge, en daarom wonderlyk: kent gy uw
vader wei ?

Koo p. In alle manieren.

Chrys. Soo ik ymant bedekt by uw
bragt 3 en ik vroeg of gy hem wel kende 9

wat foud gy fèggen ?

Xoop. Dat ik hem niet en kende.

Chrys. Evenwel was het uw vader 9

hoewel gy hem niet gekent hebt , is
?
t open-

baar dat gy uw vader niet en kende»

Koop m. Geendns, maar ik foude dat

kleed afnemen , beden wie hy was. Wat
is het eind van uwe wysheit-? of wat fult gy
eindelykdoen , wanneer gy op het punt der

deugt gekomen zyt ^

Chrys. Ik fal verkeeren in dé eerde

dingen der natuur, ikfegge inde rykdom »

gefontheit, en diergelyke. Voor-eerd moet

men veel arbeits doen, men moet boeken

leien met kleine letteren gefchreven , de

verklaringen by een halen , defelve met ge-

meene Ipreek-woorden en onnutte woor-

den vervullen ;
derhalven behoort niemant

wys te werden ,
eer hy drymaals de nieswor-

tel gedronken heeft.

RO o p.
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XoopM. Bitzyn deftige dingen en een

wys man betamende , maar een gierigen

vvoekenaar te iyn (want dat bemerk ik in

uw) komt een man toe die de nieswortel

gedronken heeft, en niet tot de deugt be«

quaam is
?

' _ »

Ch rys. Voorfeker, de vvyfemag al-

leen woekeren, want het is hem eigen met

Sluitredenen tobefluiten, de imcomdente

verfamelen , de vvoeker te tellen , ende met

llnit-redenen te verfamelen , maakt weinig

onderfcheit, gelyk dat alleen tot een du-

dent behoort, aifooditook:
?
t en pad ook

niet dat hy maar fimpelyk woekert, gelyk

andere gewoon fyn , maar ook vvoeker

van woeker, ten fy gy nietenvvid, dac

@en ander vvoeker is het eerde, en een an-

der het tweede ,
gelyk als een voortfetfel

daar van 5 gy hoort dagelyks van üuit-rede-

nen fpreken foohy het eerde weder ont-

fan^e , krygt hy ook het tweede.

Koop m* Scgt ook diergelyke van het

fchool'gelt , k welk gy van de kinderen

krygt,welke gy leert? dewyl hetblykt,dat

die Studenten alleen loon van de deugt dil-

len krygen ?

Chrys. Gy leert> ik neem het foo leer

niet om mynent wille , maar om diegene,

welke het geeft. Want als d’een uitgiet,

|

moet keen ander ontfangeo , en ik maak

d’ontfanger te wefen , en myndifcipel den

uitgieter.

• Ko oo m. Gy fpreekt u felven tegen , dat

de
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de jongeling den ontfanger is , en gy die

alleen rykzyt , den uitgieter.

Chrys. Wel hoe, fcheert gy my , liet

toe dat ik uw met geen fluit- reden ver-

ichrikke.

-Koopm. Y/at quaat foude daar af ko-

men ?

Chrys. Twiflingen en flilfwygent-

heit , daar en boven een om keer van de

flel en verfbnd ? en dat het grootfle is , foo

ik wil , ikfoud’ uw in een fteen veranderen»

Koop m. Hoe, ibude ik in een Heen ver-

anderen ? gy fchynt my TerfetM niet te we-
ien.

Chrys. Op deze wyfè , een fteen is een

lighaam.

Koopm, Dat is feker.

Chrys. Wel is een dier geen lighaam •

Koopm. Grootelyx.

Chrys. En gy iyt een dier.

Koop m. Soo is k.

Chrys. .Soo fy t gy een fteen , dewylgy
eenlighaam hebt.

Koopm. Geenfins , maar ik bid u by

Jupiter, ontbind my weder van defe knoop.

Chrys. Dat is ligt te doen. Segc my
eens, fyn alle lighamen dieren?

Koopm. Neen.
Chrys. Is een fleen dan een dier ?

KoopM. Neen.
Chrys. Sy t gy niet een lighaam ?

Koop m* Ja.

Chrys. Dcwyl gy eenlighaam hebt,

fytgy een dien KoopM.
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Koopm. Daar hebt ghy 't weder, ik

vreeiedst myn hcenen als die van Niobe fou-

den kout. werden , en in een Ween verande-

ren , maar ik fal uw koopen , hoe veel ?

Me r c. Twaalf minen geit.

Koopm* Hou daar.

Merg. Hebtgy hem alleen gekogt ?
'

Koopm. Neen, maar die alle , welke

gy liet.

Merg. Daar fy ader voorwaar feer veel

die kerke fchouders hebben , en waardig
fyn om met reden te verwrikken.

Jup. Watmgtgy? Haalt weder een an«

der.

M e p c. Ik" breng hier ten peripatetieufi

een eerlyk en rykraan > hy is bequaamom.'
verkogt te werden , om dat hy alles wcfct.

Koopm. V/at is het voor ccn ?

M e r c. Modefl , redelyk , van een goef
leven: endathet meeWc is, hy is dubbelt.

K o op M. Hoe legt gy dat ?

Merg. Hy is een man buiten als bin-

nen , lbo gy hem koopt , onthout dan dat

gy hem een uitcrlyke en itioerlyke moet
noemen.
Koopm. Wat kan hy doen ?

Merc. Hy kan driederley goet , te

ten van de Hel , iigkaam , en van de faken
die daar buiten fyn.

Koopm. Hy heeft menfchelyke wys-’

heyt, hoe veel koW hy?
Merc. Twintig minen gelts.

Koopm. 3

tl$ lekerte veel.

M e r cl
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Merc. ’t En doet niet , want hy fchynt

felfgeltte hebben, gy hoeft niet tehaaftig

te fyn om hem te koopen , want gy fait daar

na leeren , hoe lang een mug leeft , en hoe

diep de Son fyn ftralen in de zee werpt j ook

wat voor een ziel de oeflers hebben.

Koop. Lieve Hercules , wat een loos-

heid
Merc. Soo gy eens wat meerder dingen

van hem hoorder die wat diepfinniger wa-

ren , van het faad * de voortteelinge, het

eerfte nieuwe tTamenfetfel der dieren in

de moeder, en hoede menfchen lagchen,

en de efel waarom hy niet lagchen kan, nog

bouwen nog varen?

KoopM. 'tSynwonderlyke dingen die

ik hoor, en feer nutte faken. Ik fal hem voor

die prys koopen*

Mer c.Wie is’er nog- dien Scepk^-.hoor

hkrTynhia , gy fult terftoüü uitgeroepen

werden : het meefte volkis al weggegaan

,

maar wie fal hem dog koopen

?

Koopm. Ik, maar wat kan hy dog?

Phil. Niets.

Koopm. Hoe dat?

Phil. Om dat'er geheelyk niets en

fchynt te fyn.

Koopm. Synwy dan felfs niet,

Phil. Datweetikookniet.

KoopM. Sytgy dan niet.

Phil. Dat weet ik nog veel minder.

KoopM. O onwetentheit. Maar wat

willen defe balancen?
Phil.
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Phil. Daar weeg ik de redenen op , er,

verdeil die in gelykigheit: als ly nu al even
gely-k fy n, en even wigtig, weet ik nog
niet \ue de waarfteis.

Koopm. Wat fytgy gewoon in andere
faken te doen ?

Phil. Ik doe alles, hehalven dat ik de
vlugtelingen niet agtervolg.

Koopm. Wat! isuw datonmogelyk?
Phil. Om dat ik niet bevat.

Koopm. Metregt fyt gy traag en lam.
Maar welk is het eind van uwe wysheit*
P h ï l. De onwetentheit , en niets te hoe-

ren ofte hen.

KoopM. Sytgy dan blind en doof?
Phil. Ik heb geen hns-bevat , nog oor-

deel. In ’t kort, ik fcheel niets van een
worm.
KoopM. Daarom moet ik uw koopen.

Hoe veel ?

M erc. Agtien«de-halye Keifers gul-
dens,

KoopM. Ha daar. Wel wat legt gy nu *

Ik heb uw gekogt.
Phil. *t Is nietfeker.

Koop
. Niet ? ik heb uw gekogt en

niyn geit daar voor neder gelegt.

Phil. Dat denken overweeg ik.

Koop. Volgt my nu als eenflaaf.

Phil. Wie weet of het waar is dat gy
fegt ?

f'Oop. Den uitroeper, het geit dat ik

.daar
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daar voor getelt heb, met de omfhander-s.
Phi l. Synder ook ecnige by ons ?

K o o p M . Ikial u dadelyk wel in een ros-
molen brengen, en volgens het quade
woord fal i k uw wel doen gelooven dat ik
uw Heer ben.

P h i l. Daar overpeins ik nu over.
Koop m. Ik heb nu uk gefprcken, ca

gevannift.

M er g* Houd op van uw tegens hem
aan te kanten , en volgt hem , want hy
heelt uw gekogt. Morgen ontrent defetyd
fulien wy weder koopdag houden over .de
Weet- nieten , Ambags-luiden

, en flegtc
levens.

5

LuCIANI ViSS'CHER,

.

ofte wederom Levende.

'Defe t'famenfpraal^ is als een verantwoor-
ding? van de voorgaande 3 voor foo veel

de perfoon ' van Lucianus belangt
$ hy

J egt de oorgaal^ waarom hy de Phtlofophie

foo dikjvils in
3

i vaarwater fit : om datfe

fig als ware uitgeven 5 en in der daat

valfch Jyn > en meerde win
ft

als de deugt

foekjn*

Soc
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SgCRATES,PlATO, Empedocles, Lucïanus,
SocRATES,PHiLOsopHiA,Waarlieit, Aristo-
teles , Weder Levende > Diogenes,
Deugt, Parrhisiades, Sluit- reden,

P

y-

THAGORICUS, StöïCUS PerIPATETI-
cus , Epicureus, Academicus,
Priester , Vryheit , Weder-

legginge, Chrysippus.

S OCRat es. € Myt louter, fmyt heftig

*

Heeneo op dien vervloek-
ten fchelm: goit hem met kluiten, en fcher-
ven , en flaat dien lafleraar met kluppels,
teiflert hem wakker^f. Sie toe dat hy 't niet
ontviuchtjgy vLto en Chyyfïpptis fteemgt hem
vry doot : wapent u alle tegen hem, cTcene
ftok helpt de ander , end’eeneknapfakd'an-
der e Hy is een algemeene vyant,hy heeft ons
alle leet aangedaan. Gy Diogents , hebtgy oit
uw (lok gebruikt,foo gebruikt hem nuTitrafc
hem dapper metuw fchelt woorden. Lieve
god *4riflippe , fult gy noit moede zyn ?

wanneer het minft behoorde: weeft wys*
weeft defe heftige toorn gedagtig : komt
hier ^njloteles, haait uw wat ;

5ns goet , het
beeft isgevangen' fijt gy fchelm nu gevat ?
Gy fultterftont verftaan, wat voormannen
igy metuw quaatwillige woorden hebt ge-
jichent: maar wat nootlot hangt hem bo-
ven 5

t hooft? Wy moeten over hem een
cv onderlyke doot bedenken

,
ja die vry wat

/reet is.

II Deel. (V) pLA .
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1 Lucï A-N I 'V I S S C H E R ,

Plato. Laten wy hem de oogen uit-

fteeken , ooren , en tonge affinyden, en wak-
kergegeefielt zijnde, aan een kruis hechten.
Wat dunkt u Empedoclesvan dit vonnis ?

Empedocles. Smijt hem flegts op de
rooft :rs van den berg^Etna, op dat hy ons
niet meer befchimpe.
Plato. Het foude beft zijn dat hy als

een&n .Tenthm ofOrpbeus, tuftchen de ftee-

nen doot gevonden wierde, foo dat een yder
voorby gaande, daar mogt een ftukjen afne-

men tot gedagtenis.

Lu ci anus. Doet fulks toch rïiet , maar
fpaart my nog wat.

Socrat. Bint hem te degen vaft , an-
ders Tuitgy niet weggaan. Weetgy wel wat
Homerus fegt:

Op ntenfch mg leeuw vertrouwt ,

Eer dat bet utv berouwt.

Luc. Ik bidu alle hy Homerus, mïflfchien
fultgy fij ne gedigten eeren, en een die veer-
fien fpreekt , niet veragten

:

Vangt my die goedig hen neemt dees gefchen-

ken aan ,

Want koper , filver ,
gout , de ivyfe niet ver-

fvna&n .

Plato, Wy konnen uw daar wel op
antwoorden, luiftert maar toe :
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f

Tertvylgy nu duur binnen vuft
Gebonden legt , met koorden *

Kuukt gy niet lo s , door mynen luft

»

*Al fpruukt gy goude woorden .

Luc. Hem el wat quaat tog, Uomerm heeft

ons al te feer bedrogen ! daarom keer ik rr.y

tot Euripides , welke my mifïchien groeten

fel.

D/e /% vernedert in den noot ,

Geew ftruf verdient heeft toder dooi.

Platos Dit zyn ook de woorden van
Euripedes

:

Ve mun die quude feiten doet ,

Syn regieftrufniet fchromenmoet

.

Luc. Dieshalven wilt gy my volgens

die woorden dooden ?

Plat o. Met alle regt en reden fegthy;

Een ongebonden mond

,

En fotheit [onder toont 9

Js dikwyls op een ftond

Een ongelukke ftroom.

Luc. Dewyl gylieden hebt vaft gefèelt my
ter doot te brengen , en ik geen uitvluge

en weet, fo vraag ik nog dit , wiegy zyt»

I

die fuiken quaat van ons geleden hebt, dat

gy foo onverdrage'lyk verfloort zyt , en my
ter doot wilt brengen ?

(V 1) Vla-
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PlatOj Dat weet gy fdfsbeft, gy.qn-

befchofte, daar ghy de PHilofophie uitge-
fcHolden Hebt, gy hebt ons ongelijk aange-
daan , dat gy fulkewyfe mannen Hebt te

koop geftelt , voornamelijk daarwy vry-ge-
borene zyn : Hier over lijn wy al vry wat
verftoort,om uwent wille lij n wy ait de hel-
le gekomen , defen ïbrjjfypHS , Epicuws , ik
TUtOydcn fwijgenden Tythageras , en Viogc*
nes, welken gy alle Hebt gedifFam eert.

Luc. Och! Ik kryg wat adem,gy fult my
niet dooden , wanneer gy fult verdaan Heb-
ben, Hoe ik my tegens u gedragen Heb, daar-
óm fmyt de fteenen uituw handen, wantfy
fouden vergeefs gebruikt werden.
Plat o. Gyipreekt niet veel , maar fult

van daag om den hals komen : en om die
fchelmerijenTullen wy uw digt met fteenen
bek leeden.
Luc. Myn goede mannen,dien gy alleen

hoordet te pryfen , uwen vriend
,
goetvvil-

lig, en met uw overeen komende (foo Het
uw niet verveelt dat ik voor-redenen ge-
bruik) die u een neerftige ver(orger ben , nik

gy my dooden die foo veel voor u gedaan ,

en foo veel honger en kommer voorn ge- -

leden heb? liet toe dat gy niet en doetnade
manier van de Hedendaagfche PHilofophen

,

om niet tegen een goet man ondankbaar *

boos , en ontrouw fchynen te lijn.

Plat o. Wel wat een ftoutigheit, ful-
len wy uw die icliimp-wQorden nog dank
wefenrik geloofhy meint dat hy met Haven
te doen gehad Heeft , en voor lijn fchelt-

woor-
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woorden en quade feiten nog dank te beha-

len.

Luc. Watongelyk heb ik' u aangedaan *

die my aityd over de Philofophie heb ver-

wondert, welke uw lof met uw Ppreek-

woorden altyd verbreid heb- 'tgeeniktot
een voortreden gebruik, waar heb ik dat

anders vandaan dan van uw , welke ik als

een Bye uitgepikt heb , en de roenfehen
toonde ; Sy pryien

,
yeder weet de bloem

Waar de felve van gehaalt is , en pryfen my
j

door Oratien om die bloem-oegd ; maar
i

béter u , en uwe Peer yermakelyke bloetni-

;

ge beemden, die Puike yerfcheide veelver-

i wigheden voortgebragt hebt , welke foo
ymant die te regt wil Peheiden , t’Pamen
voegen, en wel weet op te pronken , Poo
dat het eene van het ander in *t minde niet

verPcheelt : is ’t dan quaat, die dit alles van
uvvgeleertheb, Puike mannen tegen tePpre-

ken , door welkers gunde Py geagt wer-
den ? ’t en zy ymant van die natuur moch-

! te zijn gelyk Tbamyrisof EuYjtus , die de Ma-
\

fen, daarPedePang-kond, of ^pollo, daarfè

j

de Pch iet-kond van geleert hadden , derf-

den uit-eiflehen.

P l a t o. Ghy genereuPe man , dat hebt

i gy alles na de redenaars manier gePegt , en

j

meed tegendryciige dingen : Sy betconen
uw dertele ftoutigheit , en hebben by dg
een baarblykelyke onregtvaardigheit en on-

1 dartkbaarheit , Poogy (volgensuw Peggen)

felfs de pylen van ons gekregen hebt, dat

(v x) gr
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ff die tegen onjr niet fchiet , dit eenig oog-
merk beoogende om ons met woorden te
befchimpen , diergelyke gunft krygen vvy
van uw, om dat wy die gebloemde beem-
den voor uw bewaren , en uw noit verbo-
den hebben, defelve oit te plukken , daar-
om moet gyilerven.

Luc. Siet,gy wikkelt uw in de toorn ,

Tonder eens Tovervvegen wat regt is. Ik
dagte da t Plato , Chryftppas , ~4riftoieies en an-
dere , noit konden op my yertoornt vver-
oen > maar het fchynt daar verre van daan
tezyn. Wilt my dog niet fbnder reden te
hooren , ftraffen , om niettefchynen

, dat

gy heftig en geweldig waart: met regt moe-
ien de gefchiilen ontbonden worden,en daar
reden af gevende, ook die bedriegen , eea
regter uitkiefen, my ofte gelyk aüe tebe-
fchuldigen, of uit te kiefen diedat uit de
naam van allen doet. Ik ben gereet op het te-
genwoordige te antwoorden

, en foo ik ge-
toont werde qualyk in eenige faken gedaan
te hebben , wil ik de regtvaerdige ftraffeaf-

wagten, maargy Tuit niet doen k geen on-
redelyk is. Wanneer ik onnooTel en Tonder
Tchult bevonden werde , Tullen de regters
my weder op vrye voeten feilen , maar uwe
toorn Tal keeren tegen die gene die uw be-
drogen hebben.

Flato. Dit gaat hier, bet paart haalt gy
tdtde mey , om de regters te bedriegen. Want Ty
Teggen dat gy een redenaar ,eueen heftige
Ad vocaat iy.t,uitfekendè in alle reden-oeffè-

nin-
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nitig^öjdefhalven;wie ^/iltgy hier tot rigter

over verkiefen ? Want daar is hicmant van al-

len dié gy met geichenken kunt omkoopen.

L uc. Vertrouwt' vry dat ik geen feheids*

man van doen heb > die myn laken iufpeét >

twyfelachtig , of onregtvaerdig moet oof-

deèlen: en op dat gy dat iekérder naoogt we-

ten , ik verkies met uw allen de Philoib-

phie.

Pl. Wie fal befchuldigen , als wy liet

oordeel vellen ?

Luc. Befchuldigt en oordeelt gy : ik ben

daar weinig in bekommert ,
want ik weet

dat ik met een rechtvaerdige {aak het hoekje

te boven Tal komen , ioo ik maar vry moedig

kan antwoorden.

P L ,. Wat Tullen wy_doen Tythagoras ca

Socrates ? dewyl dele. man vonnis van syn

faak begeert , hy heelt het ioo epaaat met

v°or.._

Soc r. Wy moeten dan 5
tor het ooroeel

komende , met ons nemen de Philolophie ,

laat ons hooren wat de iel v e Tal antwoorden,

want Tonder kenniffe yers poogen om te

doen, komt ons met toe, maar paft beter

vertrouwde mannen , en die de juftitie in

handen hebben, want wy Touden ooi fake

geven 3 van tegen gefproken te worden , ioo

wy hem fteenigden , en niet voor lig fel i

liet antwoorden ,
want foo Tonden v y de

regtvaerdigheit geen plaats geven : wat foud

ik ftiynebefchuldigers nytus enMe/ifws ant-

woorden, of de regters die my doen oor-

(V 4) deei-
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deelden, foo defen ongehoort geftorven

was , fonder dg te verdedigen ?

P l. Gy vermaant feer wel Socrates, hat
ens na de Philolbphie gaan : op dat het fel-

ve geoord eelt werde , en wy lullen te vrede

zyn, met het gene fy Tullen befluiten.

L u c. Wel aan dan gy wyfe en regtvaerdi-

ge mannen, dat is beter en regcvaerdïger: be-

waart liever de fteenen , want gy fult die ter-

Mönt iifttgerigt van doen hebberr.maar waar
lal ynaant de'' Philolbphie vinden ? ik weec
aiet waar de felve woont , alhoewel ik daar

lange na gefogt hebbe , ik heb haar woon-
plaats-noitkonnen vinden,eindelykquam ik

by fommige met vuile kleederen bekleed ,

die lange baarden hadden , welke , alsfy bei-

den datfe tot de felve gingen , foo vraagde

ik haar daar na. Maar, fy widen het nog
veel minder , lbo dat fy van hare onwe-
ren heit niet konden afgetrokken worden

,

want ly antwoorden niet , of fy toonden
de eene deur voor de andere. Ik heb het

huis rot nog toe niet konnen krygen , fom-
tyds hoopten ik het felve gevondente heb-

ben , ’t felve gilTcnde uit de menigte van de

uit eningangers, die alle een aaniïenelyk-

heit fchencn te hebben : fy waren van eerly-

ke gedaante , en vol gedagten : defe heb i

k

gevolgt , ik fag daar een managtige vrouw,
liegt en leelyk opgetoit , maar foo ras

als ik bevond , dat fy haar neerhangende

hair-lokken niet aardig op en bond , en wei-

nig op haar kleeding pafte : en alhoewel fy

met
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met fraije vrouwen-cieraat opgetoit was *

foo veinsde fy
nogtansuiteerbaarheit. Daar

wasook eenig blanketfel enaanlokfel.en de

woorden gingen haar feer hoerachtig af. Sy

was feer blyde wanneer fy van haar min-

naars geprefen wierde; wanneer haarymant

iets gaf, nam fy dat feer beleefdelyk aan :

de rykde delde fy naad haar zyde, maar de

arme wilde fy niet eens aanfien : alsfy fig

fomwyls by geval naaktelyk ontblood had

,

fio- ik goude ketenen dikker als een aal om
haar liif. Dit fiende,liep ik al myn beft weg,

en erbarmde my grootelyks , niet over dele

ongelukkige die met haar neufen , maar die

daar met haar baarden komen,even als Ixion,

die in plaats van Juno

,

een houten beeld be-

Hiep. „ ,
. ..

P L. Dit is wel gefefet
,
yder een is óiq

deur niet bekent , ’tfal ook niet nodig fyn

tot des felfs huis te treden. Wy fullen haar

hier in t'eriimico walkten .* terdont komt fy

hier uit de Academie , om in Toecilote wan-

delen : ’t welk haar dagelykfe gewoonte

is, nu is fy daar al, fietgy haar eerbare ge-

daante wel* met haar dernmighcit, endat

fy foo bedaehtfaam gaat?

L ii c. Ik de dat wel .veel metfodanigen

welen, gang, en Weeding: en onder dele

alle , is inaar een de ware Philofophie.

Pl. Gy fegt wel, alsfy alleen fal fprek.cn>

fal men wel bevinden wat zy is.

PuiLOSopHiA.Wel wat fegt gy VUut,

Chtyfifpussn^fifioiclthCTi alle d anflere hoof-

(V ƒ)
den
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den van myneleertugtby de opper-goden ?

hoe al weder in het leven ? gy fchynt wel
verftoort te fyn , wie hebt gy hier gebon-
den; is het een dief , doot-üager , of kerk-

roover?
P l. O ja:’t ïsdealdervuilftekerk-roover

van de geheele weerelt,die uwalderheiligfle

hebt uitgefcholden > en ons alle die uwe dif-

cipulen fyn.

Ph i l o s. Sullen wy ons qnalyk hou-
den als ymant fchelt , daar gy wel weet wat
ik van Comedia op het Bacchusïeeft moet hoo-;

ren > nogtans is fy my n vriendinne , ik roep

haar noit voor regt,of befchuhiigfe niet,maar
ik laat haar doen ’tgeen betamelyk is, en
met het feefl overeen komt. Door fcheldt-

woorden wert de faak niet quader , maar
datgoet is, blinkt beter dan goot : ik weet
niet hoe gy foo met toorn ingenomen fyt.

Waarom wilt gyhem verworgen?
P l. Wy hebben eenen dag verlof, om

©ens uit de hel te komen , op dat defen om
fyn fchelt- woorden ftraffe lyden fal. Wy we-

ten hetgerugt van hem wel , vvat qnaathy
in 't gemeen geiligt heeft.

Ph r l. Sult gy hem dan onveroordeelt

en cnverhoortflraffen ? Eij hoort, ’t fchynt

dathyyts wil leggen.

Pl. Geeniins , maar vvy willen u de

laai: bevelen , om vonnis uit te fpreken.

P H i l. Wat hebt gy te leggen ?

Luc. J

t Geen gy legt „ myn juffrouw,

want gy kuntalkea.na de waarheit onder-

vin-
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vinding doen : ik heb naauwelyks met dui-

fent woorden konnen Verfoeken, dat de fake

aw mogt opgedragen worden.

Pl. Gv vervloekten fchelm, fpreekt gy

haar nu foo aan a daar gy terftont feide > dat

dePhilofophie’t alder noodigde was , wan-

neer gy op een groot theater ons alle voor

een duiver oftwee te koop (leldet ?

P h i l. Defe heeft het foo veel tegen de

Phiiofophie niet gehad, als tegen de gene

die onwetende zyn , en onder 11 dekmantel

fchuilen.

Luc. Ikfal 'tu alles feggen, foo gy maar

een weinig na my luilferen wilt, laten wy in

arrium paguni gaan ,
of liever op het kadee!

felfs , op dat alles, Ygeeninde ftadis, als

in een fpiegel klaar getoont werde.

Phi l. Gaatgy foo lang wat in poscilo op

de haven wandelen, als liet geoordeeit (al

zyn , mein ik u daar by te komen.

Luc. Wat fyn dat voor vrouwen? fy fyn

alle opgepronkt.

P H I L. Dit is de minnelykc deugt
,
gene

de \edigheit , by welke de geregtigheit is,

met de voorgaande leertugt , met die twy-

felagtige koleur , die men naau welyks üen

kan, is de waarheit.

Luc. Ik iie niet van wie gy fègt?
^

Phi l. Sietgy die onvereierdeniet, die

makte , akyd vliedende?

Luc. Ik kanfe naulyx hen : waarom

hebt gy die nietby uw, opdat dévergade-

ringe vervult fy ? want in ’t gerigt wil ik by
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de waarheit en by de befcherminge zyo.

P h i l. Laat ons haar volgen , fal haar
niet moeijelyk fyn , vonniste wyfen, voor-
namentlyk in onfe faken.

Waarheit. Gaat gy henen ? ’k be-
hoef die dingen niet om niette hooren , die
ik al voor henen weet.
Luc. O lieve waarheit , daar isonsvry

veel aan gelegen, daarom wilt alles eens te

degen inden.

P h i l. Sal ik ookdefen hoop volxmet
niy nemen?
L u c. Ja , in alle manieren , die gy wilt.

Phil, Volgt myn vrymoedigheitjpraak-

faamheit, dat wy defenohfen minnaar van

alle fwarigheic behouden, blyftgy daar We-
derleggin ge.

Luc. Geenfins, myn Juffrouw , laat hy
ook komen, of foodaar nog ymant anders

is/t is niet nodig dat ik tegen de beeften, die

my by geval ontmoeten, tegen ftelle ; maar
met de opgeblafene , de onwederfprekelyke

xnenfchcn , diealtydeenigc uytvlugten we-
ten , daar is de Wederlegginge goet toe.

Phil. Het foude ook feer gevoegelyk

iyn , dat men de betooningen mede nam.
Waar h. Volgt al te maal , want wy

moeten dog voor het gerigte komen.
Ar istoteles, Siet gy wel Vbilofo-

pb'ia , hoehyom onfent willede Waarheit

ïlreclt?

Phil. Zyt gy Plato , Cbiyfïppe , en ^4rifio-

teks fchroomagtig dat fynfaak de waarheit

fbu zyn* Pla-
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Pl at* o. Dat is ’tnier : maar hy is feer

loos enftreelent, foo dat hy haar wel fal

konnen bepraten.

Pu i l. Betrouwt maar , by degeregtig-

licit is ’er niets ongeregelrs : laat ons dan he-

nen gaan. Maar hoe is uw naam ?

Luc. Myn naam? Tarrhifiades van
thion Elexicletts.

Pu i l. Welk is uw vaderlant ?

Luc. Syrien , by de riviere Euphrates*

maar wat is dat? ik ken e&nige van myn te-

genpartyders, dat ook barbaren van af kom-
ile zyn als ik , dog van manieren en dilcf-

pline geen Solmfm , JCypefen > Babyloniers of
Stctgyriten , dog het is uw geen verfcheeL
of het een barbaar is , als hy maar regthn»
nig gevoelt.

Phil. Gy fegt wel : maar wat kond
hebt ghy geleert ? want dat wilde ik wel
weten.

Luc.Ik ben een hater van opgeblafentheit,

leugen en moetwilligheit , als ook alle die

fulx doen * want daar van zynder feer veel.

Phil. Hemel, gy hebt een heele kond
vol haats.

Luc. Soo is’t , nu het gy .wie ik hatig

ben, en .hoe ik daar gevaar lyde; maar ik

kan nog. een heele andere kond, die meia
ik dat een begin maakt van minnen. Ik ben
een minnaar van de waarheit , als ook van

eerlykheit, fuiverheit, en alle andere din-

gen die op het minnen hen, maar daar fyti-

der weinig ibo een kond w&erdig ; die daar
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tegen aan fyn ge (lelt , en met de haat ge-

meen zyn , fal men oneindige vinden. Ik

lyde gevaar defe door traagheitte verkeren

,

en gene al te veel tekonnen.

P h i l. Dat behoorde foo niet, want defe

en gene legt men foo te zyn , dat de konfl

ondeelbaar is. Sy is een alleen > alhoewel fy

dubbelt fchynt.

Luc. Gy weet dat alderbefl Vbilöfopbie 3

ik haatdequade, en de goede min ik.

P H i l. Wel aan , wy zyn tot onfe be-

hoorlyke phatsgekomen , wy fulleninhet

voorhuis van Minervct oordeelen: hoor hier

Pfiefter , fetdelitfds, wy fullen degoddin-

nen onderwylen aanbidden.

Luc. ïk bid uw Vallat helpt my ontrent

dehovaerdige, en gedenkt het ongeluk dat

ik daar dageïyks mede doe
; gy lietalleenig

als een verfpiediler wafkr gedaan word, k is

tyd om haar te wreken: foo gy my over-

wonnen liet , en dat de fwarten de over-

hand hebben , foo bewaart my.
Phil. Wy fitten nu om uw klagen fe

hooren , kiell y mant uit den hoop , die wel

kan befchaldigen enargueren , want het is

onmogelyk dat gy alle te gclyk fpreekt
, gy

Tarrbijiadet fultterftont antwoorden.

W £ d e r l evende* Wie is nu de be-

quaamfle van ons allen in defe faak$ gy Vlato 3

gy zyt in voorligtigheit wonderlyk , vol

van welfprekentheit, en aardig ter taal , de

kennifife, nieu^vsgierigheit, en de tydige

inbrengingen dér vertoogi-ngen hebt gy van

na* -
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natuuren : en fpreekt voor andere 3

t geen
waerdig is : .gy lult dat alles onthouden *

brengt hier alles by ’t geen tegen Gorgia ,

Voliis of Vrodicus of Hippias van uw gefegü is >

dele is ftrenger: ontdekt dan de manieren
van fpreken , de aardigheit , en al die

cvervloedigefraijigheden
, gy fult nog wel

eens overwinnaar zyn , Jupiter wil daar
fyn Tegen toe geven.

P l. My niet , maar foekt liever nog een
jftrenger, defen Diogenes, nthiftenesofCra

-

fes , of uw Chryfippe , ’t en is geen tyd varr
gepolyfle fchoon heat , nog fcherplinnige

fchriften,of afgerigtheit in regt faken:want
'Parrbifïades is een redenaar.

D iQ G. Ikfal felfs befchuldigen,ik mein
dat men niet veel woorden van noden heeft2

daar komt ook nog by , dat ik aldermeell
van hem geleden heb, re weten ,dathy my
voor foogeringen prys verkogt heeft.

Pl. Viogenes , lieve Thilofdphie , fult gy
woord voor onsdoen , weet, dat het in

defe verhandelinge uw niet alleen fal gel-

den $ maar ook het gemeene befte , foo vvy
elders een weinig in verfchillen, fulks fult

gy niet naauvv onderfoeken , maar devvyl
de Thiiofophie onregt is aangedaan , en een
quade naam heeft , vvegens de redenen van
Tmrhifiades , fult gy uw verontwaardigen?
de opinien daar v vy niet in accorderen , laat

die varen : voor het gemeen fullen vvy wel
een harnas om aantrekken

; uw hebben vvy
als Iiooftgefët , op.uvy fteimtai onfeforge.

D 1 O G«
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D iog. Vertrouwt het my toe : wy Tul-

len niets agterl iten : ik lal het woort voor

allen doen , alhoewel de Vbiiofopbie (door

zyn redenen beweegt zynde, want hy is

tarnen iagr) beÜotcn heeft, hem op vrije

voeten te iteilen , ikfal evenwel het hagje

niet laten fakken , ik wil hem toonen , dat

vvyniec te vergeefs Hokken dragen.

Ph i l. Soo nier,gaat 'rivet reden te werk,

’t is beter met de tong , dan met de Stok zyn

faken af te doen» wilt niet vvagten: nu is

het water uitgegoten > en de vergaderinge

heeft de oogen op uw.
L ti c. De andere fitten ook al ThiloJ&phie y

en veroordeelen uw : Viogenes befchuldigc

alleen.

Phil, Vreeft gy niet dat fy tegen uw
fullen aangaan ?

.

Luc. Geen fins niet, ik wilder al meer

overvvinnen.

Phil. Dat fyn woorden van mannen

,

fitneêr, enfpreektgy Viogenes.

D i o g. Wat wy al ons leven geweed
hebben, weet gy Pbilofopbie , en daar oe-

hoeft men geen water om vuil te maken :

want om van myn fel ven te fvvygen , wie

weet niet wat goede dingen dat Pythagoras,

Tlato , ^riftoteUs ,
Chryjippiis en andere i tl

haar leven uitgev verkt hebben ? maar de.fen

Tanhifiades dien fchelmagtigen vlegel , heeft

ons gèwe 1d
i
g u itgefcho 1 den , a Is hy een rede-

naar gevveed was, geiyk men fegt, verliet

hydem^rktj ’tgenehynu hadde vaneeni-
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ge doordringentheit 9 dat heeft hy ï’eene-

maal tegen ons uitgebraakt , daarom ge-

bruikt hy foo veel ichelt en fchimp-vvoor-

den, noemende ons guichelaars en bedrie-

gers: hy raad het volk aan om ons uit te

jaggen , als ofvvy nul en van geender vvaer-

den waren: hy heeft gemaakt dat vvy van

velen gehaat werden, als ook uw Fhilojo-

phk\ hy noe mt uw leugens en beufelingen ,

en bcfchimpt het gene gy ons geleefthebt,

foo dat de aanfienders het hooren, en töe-

juichen j
ofidervvylen verdragen vvy het.

k Volle is gemceniyk van die natuur, datfe

vermaak hebben in een faak daar op ge-

fchimpt engefproken vvort , voornament-

lyk als die dingen, welke aldervolmaakfl

fchenen , by de mouw gevat werden :
ge-

] y k wel eet onlangs, wanneer ^riftophanes

en Eupolis , om tc lagchcn ,
Soeraies op het

Toonneel gebragt hadden , en verfcneide

onbeta.melyke komediert daar over maak-

ten , dit hebben fy tegen eenen man durven

Béflaan te doen , en dat öp het Baccbus feefh

:

wanneer het geoorioft is fulke aardige

fchimp- woorden voorden dag te brengen ,

dan vermaakt hem ook die God , als er

ymant leer aardig is $
maardefen komt met

voorbedachtheid figdaarop toeleggende

,

om tegen goede mannen aan te kanten : hy

heeft een heel boek vol lafteringen gelchre-

ven, hy fpreekt van Piato, Fythagords,

teler, Chryfïppiis en van rny leer groot quaat.

Kort, hy gaat tegen een yder aan ,
alhoewel
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d'e'gevoegely kheit niet toe en iaat, noghy
is van ons in

7

t befonder niet befchadigt:
men behoorde fig van hem af te houden ,

wanneer hy flilx mettegen te gaan , en niet
voorden d^g brengende

, dede. Het groot-
je is dan nog, Vhilofophie , dat hy luk on-
der uwen naam doet

$ en met een gebruikt
hy onfch vriend de Samenfpraak , tot een be-
hulp regens ons^ ook heeft hy Memppus, on-
fenfonderlingen vriend, aangeraden, dat
hy hem met fyn (pot- woorden wilde by-
üaan, die daar alleen niet en is, nog met ons ,

maar hefehuldigc fyn niaarfchap, waar voor
hy ftrafïè verdient heeft. Wat kan hy daar te-
gen leggen

, daar hy de alderbdle
, ontrent

ioo veel voix heeft durven befpottcn ? tot
welker nut dit ook ten overvloed Tal fyn,
foo fy hem fullèn lien ftrafre lyden. Nie-
niant fa! de Ptillofophie dan foo ligtelyk der-
ven tegen gaan: daar in ihl te iyn,onregt aan-
doende , verdragende, loude een teik’en fyn
van de groot fte ilappigheit en fottigheit van
dewerelt: maar voor wieistog 'tlaatfle te
verdragen? hy brengt ons als fkven te koop,
en laat ons door een roeper uitroepen , fom -

mige voor groot geit, een ander voor ach-
tien en een halve Caroli guldens , en my
voor een brafpenning

, waar over de om-
flanders moeiden laggen. Hier over fyn
wy gebelgt , daarom flaan wy de handen
aan hem , en bidden uw hertelyk , dat gy de
fmaat, dieons vanhem is aangedaan', tog
wilt wreken.

We-
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We derlevende. Gy hebt feer wel

vooralle gebeden.

P h i l o s. Houd maar op van pry fen, giet

voor den antwoorder in
;

gaat gy voort te

! fpreken Varrbifiades : het water begint te

loopen, wilt met toeven.

Parrhi siADEs t O lieve Philofophie,

Viogenes heeft in fyn befchuldinge nog niet

alles opgehaalt , maar \ prindpaalfteis ,’ik

weet niet om wat reden hy 't agter gehou-

|

den heeft. Ik behoef nier te loochenen fulx

géfegt te hebben met eenige voordacht , nu

j

kont gy wel verüaan wat voor Hovaerdige

guigehars ik met fchelt-woorden' getergt

heb: liet nu eens of ik niet overal in de waar-

j
heit gefegt hebbe. Soo de oratie eenige lafte-

j!
ringen mogte in hebben , foo moet men

|

ray niet tegen fpreken , maar liever (lbo

! ik mein) die gene, welke fulx doen , be-

fchuidigen. Soo haafrals ik begon te mer-

ken , dat de redenaar met foo veel onge-

makken vermoort wierde > te weten, met
veel bedriegerien ,

leugenen , ligtvaerdig-

heit, geroep, oncindelykc verdrukkin»

gen , Stc. defe dingen heb ik alles ontvlugt 5

en op uw goede hoop gehad. Soo veel le-

ven my nog overig was , heb ik my als uit

een groore ftormen onweder , onder uwe
vleugelen in rufte gegeven , en als ik tot uw
gekomen was , verwonderde ik my over

uw en alle de andere , dat goede onderwy-
fers waren , even als wanneer fy de hand
geven , aan de gene dieby haar komen , tot

goe-
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,

goede en nuttige dingen vermanen, wanneer
ymant die niet verluimt , of overtreden
laadde , maar de voorgefchrevene regelen
neirftig befpiegelt , en fyn leven daar na-
aangeftelt had , ’t welk' onder u weinige ge- ‘

woon fyn te doen. Wanneer ik lag , dat’er
Weinige in de liefde der Vhilofophie opgeno-
men waren,maar om des felts grond alleen,
ioo hebben fy alledie gerneene en ligte din-
gen vaft geftelt, als de befte 5 met haar le-

vensgang, en kleeainge, tegen te fpreken ,

en de waardigheit te bederven: ik was hier
over verftoort en de Taak fcheen my wel
op een treurfpeligen hypocryt, die lekker
en vrouwagtigis , en dat die voor ^ichilles,

Tbefeus of Hercules foude fpelen, daar hy ging
als een held, en nogfoodanig fprak, maar
altyd onder fuik een parfoon fpeelde^ fbo
dat fy nog Helena nog Polyxena (dewy 1 fulx

met hare iedigheit niet over een en quam)
konden verdragen. Ik fwyg van Hercules

Callinicus, welke, foo
?

t my ichijnt, fbo ras

hy hg omkeerde , foodanig een met fyn
knodfe floeg, dat die fpeeider» die foo vrou-
agtigvoorhem fpeelde , bedorven was. Als
ik fig dat gy fulx van haar verdroeg , heb
ik defe geveinfde ftoutigheit niet geleden $

welke daarfy open waren, de gedaanten
van fuike helden aannamen ; of fy fouclen

dien Cumaanfen efel wel navolgen , die be-
kleed was met een Leeuwen- huid , wilde
ook voor een Leeuw aangeiien werden , tot

dat hy tegen de Cumaifers (hier van onbe-

wuft
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I

, wuft fynde) leer yflclyk en lelyk kryfelde,

i

tot dat fyn hofpeshem geen Leeuw bevond

,

maar een ezel , hem met woorden tegen

ging , en wakker met een ftok affmeerde»

Derhalven dat my alder onverdragelykft

fcheen, was dit: (boy mant van haar allen

fchelmagtig was , foo belchuldigdehy ter-

ftont de Tbilofophie , Tlaio ,
Tythagoras , of

!

.
ymant anders, wiens foorte hy gevolgt had 2

en dewyl hy qualyk leefde,. {00 hebben de

_
quade menfehen , die over veel eeuwen ge»

leeft hebben gemeint (want in uw leven

fogt men daar niet na , maar na de doot) als

jj

fy die openbaarlyk fagen , wat moeijelyk-

heden en onbefchaamthedenvhy dede, foo

j

hebben fy u ook foo veroordeelt en gelaHcrfj

dit konde ik niet verdragen maar ik fprak

:

_haar tegen , fcheidende die van u » hier over

roept gy my voor regt. Soo ymant die eeril:

begon, de geheimen der góden voor den

dag bragt , en de verborgentheden fprak,

fouw ik daarom geraakt fyn, en godloos

wefenr dat fouw niet goet fyn , alhoewel

de overHe der kampvechters de fpcelders

fomty ts afflaat> die voor Vallas , Neptunes , of

j|

Jvpiter ageren , nogtans niet met regt, nog

door begeerte der góden , en wierden fy

op haar verHoort , foo fy de fvvepers , die op
:

fyn fpeelders verciert waren ,
gebood te

I fb,an, maar fy pryfen die gemcenelyk, want

een Haafofeen bode tp vertonnen, is, mein

ik, een geheime faak
j
maar voor lupiter

ofHercules te ageeren na vereifch , is wat on-
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gemeens. Ditis’talderleelykfte

: dat’ervee-
lefyn.dje hare iin-fpreuken van buiten kon-
nen, fy leven nogtans foodanig, als of fy
die geleien hadden,en onverdagtom ymant
te konnen tegen fpreken. Al wat fy feggen

,

is veragtinge van geit en glorie , agtende
dat eerlykheit alleen goet is, dat men ook
alle heerlykheit moet veragten

, gemein-
fchap van goederen : eerlykhedenfyn won-
derlyk vol wysheit en waarheit, maardie
dat voor loon doen , en over de ryke ver-
wonderen, die na ’t geit haken, fyn qua-
der als de hontjes , vreesagtiger dan de ha-
ien , ftreelender dan de apen , dertelderdan
de efels, roofagtiger dan de katten, en twifti-
gerdande hanen: die foodanig gefint fyn

,

die fyn belaggelyk, malkander tegen de ry-
ken haar deuren ftootende, begeerende ver-
fcheide avontmalen

; daar pryfen fy dan tot
een walg, dan eten fyongeregelt

, alles be-
rifpende , fprekende onder de bekers alle
ongerymtheden , konnende den wyn niet
verdragen : de weetnieten die daar dan ook
tegail: fyn, die laggen daarom, en gaan
tegen de Thilofopbie aan , om dat fy lulke
monfters voonbrengt. Dit is hetalderflim-
fte, als ymant fegt dathy niet behoeftig is,
en fcbreeuwt dstde wyfe alleen ryk fyn,
een weinig daar na komt hy en eift , en, foo
hy niet verkrygt, houd hy fig qualyk ,even
als ymant die koninklyk opgeichikt was,
een recht opftaande Miter droeg, met een
koninklyk hooft-cieraat, en andere konink-

ke
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!yke ciercelen , en nogtans eenige gering*

dingen beedelt ;
derhalvenals fy iets fullen

ontïangen, willen fy alle goederen gemeen

hebben , en dat het gout en filver geagt wer-

de, ais de (teentjes aan de (trant. Maar als’er

een goede vrient komt, diearmis, en om
hulpe bid , en maar een weinig van fyn

groote rykdom begeert , dan hebjedilfwy-

‘ gentheit , ongeleertheit ,
koekoeks-fang

,

verfcheide woorden van vrientfehap, ook

de eerlykheiten deugt, dog waartoe , weet

I ik niet, dit fyn feker gevleugelde woorden 9

die terdont vervliegen , die fy dagelyks ia

|

hare woorden gebruikten. Soo verreis y-

mant haar vriend, wanneer men van geen

!

,

gout, (iiver, of eenige nuttighe.it fpreekt

5

want foo ymant maar een duiver vertoon-»

de , louw alles ia rep en roere daan : de boe-

|

ken vallen daar neder
?
en de deugt vliet

weg
:
gelyk het de honden gebeurt , wan-

neer ymant haar een been voorwerpt > foo

loopen fy na malkander, en d'eenbyt den-

der ,die dan het been eerd vat, die blaffen fy

' toe.

Men fegt dat feker 'AÊgyptife Koning ee~

nige apen leerde danfen , defe dieren nu , do
wyl fy feer aardig fyn in menfchelyke din®

gen na te apen,en aardig op het tooneel kon-
1

nen fpelen , fulks het een laak was waardig

aan te fchouwen. Als’er ymant uit de da

d

quam om te den , en eenige neuten uit fyn

fak haalde , en defelve op \ tooneel fmeet,de

apen ditüende vergaten haren dans,en wier-
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den apen (gelykiy waren) in plaats van dan-
fers j de komedi kleederen fcheurden fy, en
vogten met malkanderom de neuten, fo dat
de heele order in verwarringe raakte , en de
tOwflenders hier overlagten. Soodanig zyn
ookdiegene, dieik beiehimptheb, die'ik
zltyd meine tegen te fpreken

, en bIy-fpe!jVe
byt- woorden toetc kaatfen, maar ik ben foo
mal niet, dat ik tegen uw , of desfelfs na-
volgers (want daar fynderdie ookdeware
Vkilofopbie belyden) eenige lafter-woorden
ioude uitbraken

, en alles verkeerdelyk op-
nemen

j want al waar ft dat ik yts te feg-
gen had , ioude my dat in myn leven niet
toegerekent werden ? Ik agte het grootelyx
een goede daat te fyn , die groot- fprekers en
die vyanden van de góden fyn , fcherpdyk
te agtervolgen. Derhalven gy Tythagoras ,

yrtOj Chryjippus én ^riftoteles , irgr men wel
dat iulx in uw leven, met uw leven gemein
is geweeft ? ja by lupiter feggen fy jHercuhs
en de aap , om dat -fy een langen baart had-
den, wataanftenlyk icheenen, cn de Thilo-
fophie fchenen te oeftenen , fouden fy daar-
om uw gelyk wefenPikfouw het verdragen
wanneer fy tot navolginge hequaam waren:
eerder louw een Gier de nagtegaal nadocn
als de Philofophem Ik heb nu gefproken
tgeen ïk-konde, getuigt gy nu Waarheit
wat redelyk Iy.

Ph i l. Gaat hier wat vandaan Tanhifiade,
Wat lult gy nu doen ? wat dunkt uw van fyn
redenen?

Deugt*
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1

.

Deugt. Ik» lieve Thilofopbie .terwylhy

j

fprak 3 wen fchte ik i n d’aarde te linken : foo

|

heeft hy de waarheit in alles opgebiegt,hoo-

reodc een y der die fulx dede , foo kende ik

het. OndertufTchen fprak ik eenige woor-
:
den tegen defen , en een ige tegen hem 5 die

!

fwaarwigtige dingen uitgerigt hadde* on-
derwalen heeft hy die mannen in een fchii-

derieafgebeelr, niet alleen hare lighamen ,

maar hy wift ook hare helen fc er aardig af
!
te penceelen.

Phil. Ik ben ook , lieve Deugt, feer

fchaamroot geworden ?

W e d erl. Wat willen wy anders doen,

I

als hem voor een goet vriend houden , en in

onfe maagfchapaannemenPhetgaatmetons
als met de llknfers»welke delen als een treur-

!
fpeeldcr,tcgensonsheefcaangehith,Qm den
Vhrjgifchen jammer te hngen, endevyan»
den der góden treurfpelig te beroeren.

DioG.lk pryfe de man ookgröotelyx Pbi-
lofophieten vervloekte al

3

t gene ik hem tegen

1

geworpen heb, dewyl hy ook feer genereus

j

is, fo maak ik hem ook rnyn mede- makker.
Phil. Wel aan Varrhifiades 9 dewyl gy

nu alles overwennnen hebt, hellen wy uw
van defe befdiuldingen op vrije voeten 5 en
van defe tyd afhallen wy uw toegedaan zyn*
P a r RH. Defe heb ik aldereerh aangebe-

den. My dunkt dat ik nog een ander treur-

fpelig werk over hebbe : wantgy , ó eerbare

Overwinning

e

y brengt my ingrooten aaohen 1

en kroont my dagdyx.

:

JIDed
.

(X) Deugt
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Deug t. Sullen wy haar dan wederroe-

pen > en van de tweede beginnen ? op dat fy

geftraft werden voor het ongelykdat fy ons

aangedaan hebben : Tarrbifiades fal een yder

beichuldigen.

Park h. Ghy hebt Peer wel gefproken

Deu^t : hooi hier Sluitreden onfe dienaar

,

gaït°haaftig na de Stad , cn roept al de Phi-

lofophenby ons.

Sluit-Reden. Hoort, en fwygt, ik

roep de Philofophen dat fy op het kafteel ko-

men, en van de Deugt, Philofophie enGe-

regrigheit reden geven.

Parrh. Siet gy het wel? daar fijnder

weinig die op het roepen aankomen : fom-

mige vreefen voor het vonnis : fomrmge

lij n niet ledig, w.antfy verkecren by de rij-

ken ,
fo gy begeert dat fy alle Pullen komen

,

foo maakt daar van een uit-roep Sluyt-reden .

P h i l. Geenfins , maar roept gy haar

Tarrhifiade nauw believen.

Parrh. Dat is leer ligt te doen , hoort 5

fwijgt, diedenaam van Philofophen wil-

len dragen, die moeten komen tot deuit-

deilingen op het ilot
$
yder fal vijfen dertig

guldens ontfangen met eenige koeken : die
,

dan een langen baart heeft, fal een korfmet

vygen krijgen. Niemant fal de ièdigheit

,

geregtigheit en onthoudentheit mede bren -

gen : want als fy daar niet en lijn , foo fijn fy

nvinftnoodig. Eenyderfal nog vijf fluit-re-

den by brengen : ’t is niet redelyk, fonaer

die wys te fijn. Daar fullen ook twee talen-

ten gouts fijn om haar te vereeren. Qie



Ofte wederom L cvendje» 48 3

Die met woorden alle man ,

Wel te regt beflryen kan.

Wel wat gy fegt: wat al volk is daar , en
dat om foo weinig geks , fy komen van al-

le plaatfen van daan, als van Telafgicum , den
tempel van JEfcdapius , van ontrent ^érium
pagim , fommige van liet graf van Taks,
lommige klimmen met ladders door den
tempel van Gentin i : en dat met hoopen 5 om

j

draffe te lijden, Hier veel
,
ginder ontelba-

re
: ja meer als’er bloeffèmen en bladen in de

j

Lente groeijen. Het Kadee! is vob.over al liet

|men gebaarde mannen met knapfakken

,

pluimdrykers, onbefchroomtheit
, dokken ,

I

gulligheit > fluit-reden
,
gierigheid Die wei -

nige, welke op het eerde geroep quameo ,

die det men niet onder diengrooten hoop:
fy djn verborgen onder een andere gedaan-
te. Dit isó Phüofophie het aldermoeijelyk-
de, over welke uw ymant aldermeed kan
by de kladden vatten , om dat gy haar geen
kenbaar teiken gegeven hebt* Want die gui»
gelaars lijn dikwils bequamer otn yts aan te

raden, als die in der waarheit regce Philo-
ifophen zijn.

P h 1 l. Dat fal daar na gefchieden 5 maar
j laat ons nu opmerken.

I

P l a t o. Wy moeten eerdde navolgers
van Vlato ontfangen.

Pythagoricus. Geenuns , maarwy
die difcipulen van Tythagoras lijn» Want
fytbagoras w&s eerd, (X 2) Stoi«*
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Stoicu s. Gy dwaalt , wy zij n beter ais

die van de haven komen.
Peripateticus. Wy die wande-

laars fijn ,
gaan vooralle andere.

Epïcu reu s. Ons de Êpicureèrs , fijn de

koeken en de vyg-korven ten deeien gewor-

den : maar na het geit fulleawy wagten , tot

dat de laatüe het krygen

.

A c a d. Waar fijn de twee talenten ? wy
'^Acddmki fullen toonen , hoe veel beter dat

wy, als andere, konnen twifhredenen.

Stoic. Niet iy 3 maar wy Stoici.

P h i l. Houd op van twiften. Gy Cynici ,

wilt malkander niet met hokken flaafl
: gy

zijt om andere dingen geroepen. Ik, de

Philofophie lal met de Deugt en Waarheit

oordeelen,welke regte Philolophen fijn; die

dan na onfe regelen leven, die fullen geluk-

kig zijn, en voor goetgeoordeeit worden.

Maar, die bedriegers, die tot onien rang

niet behooren , fal het q ualyk vergaan. Wat

Is dat, vlugt gy? ja feker. Sy loopen alle

deur, foo dat het ICaheel vry watgeleegt is

,

behalven weinige, die het regfc willen uit-

haam Gy dienaars roept die wandel-hok

op, welken dien Cynkuhs in ’t vlugten heeft

weg gefmeten. Maar , wat is daar in ver-

borgen ? zynder bos-boonen , boeken, of

gerooft brood in?

F ar RH. Oneen. Het is gout , fal f, een

ofihr-mes, een fpiegel , en dobbei-heenen.

Phil. Komt hier gy genereufe, is dit

het reis-gelt van uwe oeffeninge, methaar

alietefchimpen, en andere te leeren ?

Par-
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P a r r h. Soodanige zyo wy , maar gy
moet confldereren , hoe dat men dele dwa-
linge aflchaffen , en de felve kenbaar maken
fai : wie dat goet ofqnaat is. Onderfbekt gy
de Waarheit: daar is uw aan gekgerqdaaroni
onderfoekr gy , die de Waarheit zi jt , op dat

de leugen de overhand niet en kryge , en dat

dc goede niet onder de quade verborgen
biy ven.

Waarheit. Wy Pallen dit aan het be-

lieven van Tarrhifw.des laten, om dat iiy regt-

vaerdig , en ons genegen, en over uw Phïlo
fophie meell verwondert is , laat hy de We-
derleggingge met dg nemen , en al de gene
die wettelyk philofbpheren , en een voed-
fterkintder Philofophieis , laat die met een
olijf*kroon gekroont worden : en roept

hem in het Trytaneum > en foo hy een (ge-

ljk’er veele zyn) valfch Philofooph op de
weg vind , die fal hy fijn klederen verfcheu-
ren, en fijn baart uit trekken. L? at hy de
fèlve met een treurfpelig fclleermesaf-
fchrabben,en in 4 midden van \ voorhooft
een brantmeik Petten. Laat hem de wyn-
braauwen afgefchroeit werden : en hertel*
ken van het merk, dat is, een vos cfeen aap,

Phil. Wel aan Waarheit, dewyl de We*
de: leggings ibodanig is Tarrbifiade s

,

gelyk
de jonge Arenden , die tegen de iönhe aan-

hen , en door des felfs glanfs geprobeert
worden, alfoo moet tegen haar het goot ,

glorie een welluft weien : want als iy die

hen >. dat fy daar geenuns door bew. egt wer-
(X 1) den >
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den , en die fal het zijn , welke met een
olyf-kroone moet gekroont werden: maar
die de handen daar na uitikken , fult gy
brantmerken, wanneer haar baart isafge-

fchoren.

P a r r h. Dit fal foo na uw believen ge

-

fchieden Philoibphie : niet weinige Tullen

met een aap ofvos geteikent werden , maar
een kleinen hoop met kroonen. Daarom
foo het uw belieft j fal ik’er uw hier eeni-

ge van brengen.

P h i l. Wat' fegt gy ? wiltgy de vlugte-

lingen wederom halen ?

Parrh. Ja tog, foo de Priefkr my het

touw en de angel wil leenen , die de viftcher

op de haven gcheiligt heeft.

Priester. Hou daar >: daar hebt gy
het riet met Hj n toebehooren.

Parrh. Wilt gy my wat vygen en wat
gouts geven Priefkr ?

Pr i est, Hou daar,daar is van elks wat.
P h i l. Wat wil delen man hier uitrig-

tcn ?

Parrh. Ik fal met koeken en groote

vHFchen op het opperde des muurs fitten , en
de felve in de flad werpen.

P h i l. Wat doet gy Tarrhifiade , wilt

gy uit VeUsgicum fleenen viffchen ?

Parrh Swijgt , ó Philofophie , ver-

wagt u beurt. Gy Neptums den vanger, en

gy goede ^émphitriie , fend ons verfcheide

yiflehen. Ik fie daar een groote fnoek , my
dunkt dit hy vergalt is.

V R Y-
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Vryhey t. k En is geen fhoek , maar

een hesje: hy fchynt al gapende na den an-

gel te (Hemmen. Hy mikt het gont : hy
is’èraan: hy is gevangen.

Parr h. Gy J Vederleggings ,
neemt ook

den angel , en helpt trekken. Laat ons dog

eens recht bellen wat vooreen vifch dat het

is. Hy gaapt , lieve Hercules , wat groote

tanden heeft hy : wat wil dit weien , zyt

gy gevangen , terwijl gy rontomde klip-

pen gingt wandelen ? daar gy wilde van-

gen , zytgy gevangen geworden. Wy hul-

len uw by dekuwen ophangen , en aan een

yder laten hen. Wy hullen 't aas met de an-

gel ophalen. Siet de angel is ledig. De koek
met gout heeft hy al inde maag
D i oG. Hy heefVet weder uitgebraakt

,

waar mede wy wederom andere konnen
vihchen.

Parr h. k Is goet 3 wat fegt gy Diogenes >

weet gy wel wat defen fal welen , hoort hy

uw toe ?

D 1 o g. Myn niet.

Parr. Hoe hoog fal men hem dan

weerderen ? ik heb hem terihont op een braf-

penning gefchat.

Diog. hls te veel, wanthy is fagt , le-

lyk , kyfagtig en traag : floot hem met de

kop van boven neder op de klippen , en trekt

weder een ander met yw angel op. Siet wel
toe dat gy uw riet niet en breekt.

Parrh. 5
t Heeft geen noot, fy zijn

kleinder ais een foiering.

(X 4) Diog,
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D i og, Sy zijn feker heel ligt: hïdtfe

maar op?
Pak r h. Wat is dat voor een breede half

deurgefnede vifch ? 't is een breed- vifch ,

hy is al gevangen.
13 i o g. Haai op : wat is ’t?

Parrh. Is een van Vlctto,

P l a t o. Gy vervloekten fchelm, komt
gy ook al na het gout V

Parrh. Wat fegt gy , van Vlato ? wat
Puilen wy met hem doen.

Pl. Smyt hem ook van bovennederop
de klippen.

Dr og. Vangt al weder een ander.
Parrh. Ik fxe daar al weder een fraije

vifch aanfwemmen. Hetfchynt dat hy ver-
fcheide koleuren heeft , en eenige goude
hairihoeren op de fchouders. Siet gy hem
Wederlegginge ? dit raakt ^rifioteles. Hy
komt: hy is ai Weder weg. Hy meint hem
ieer neiriHg : hy komt weder : hy heeft het
geproeft, Iiy is gevangen. Haal op. Kent

gy ^ériftoteles wel?
Arist. Vraagt my niet na hem Tarrbi-

fade : ik weet niet wie hy is.

P a r r h. Suilen wy hem ook van boven
neder werpen?
A r i s t. Ja

,
gewifielyk.

D ï og. Maar jk fie daar verfcheide v l f-

fchen van eenderlei koieur , maar ’t zijn

g' opte, Hekels, boven op het lyf feer ruig.
Wy hebben hier een viflehers net van noo-
dt n: ’eisons genoeg dat wy een alleen uit

- den
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den hoop hebben » dc wreed (Ie van allen

komt aan den angel,

W EDERLEGGiNGE, Maar wilt de
drast met een yiertjen va ft maken, op dat
fy die niet met haar tanden af halen , en het
gout opdokken.
Parrh. Sit neder.- Gy Xeptuun geeft

ons een goede vangll. Wel watfegrgy> fy
vegten om het aas , iy knagen rootpor de
vygen altemaalaf: fommige zijn ontrent
het geut beiig. *t Is wel : daar komt een
heele fterke viieh. Hoe is uw naai» P.ikben
ook belaggens waardig , dat ik een vifch
wil doen ipreken : iy zijn alle Hora

; gy
Wederlegginge

, legt eens wat meeüe-r heb-
ben fy gehad ?

W ede R L? Chryfipjnts,

P a r r h. Ik ver ka ’t nu wel , om* dat het
gout met fyn naarn over een komt. Maar
gy, chrjjïppe, kent gy die mannen wel ? leert

gy haar fulx doen?
C h rys, Gy vraagt my dat vry watfma-

delyk , als of wy eenige gclykenifle met
haar fouden hebben.

.

P *VR RH. ö neen ! Gy %yt edelmoedig
Cbryfippp , dier balven ia! dele met de ande-
re hol over bol van boven neder gellootcn
iv orden , t iste vreefen , ioo hy van yoiant
gegeten wert, dat hy door al fyn vinnen ïn
de keel fal blyven deken.

P h z l. 't Is nu al genoeg ffevifchtVanhi-
fde, opdatterniemant(voigens hetfpreel
WQort) het gout en de angel afby rende

, dan
(X ƒ) vreêr
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weêr heen gaat s en de Priefler *t fel ve van uw
wederom mogt komen teeiffchen. Laat ons
wat wandelen ; kistydtdat gy wedergaaf ,

daar gy van daan gekomen zyt, om ons niet

langer buiten gewoonten op te houden
$

maar gy Farrbifiade en Wederleggingé

,

gaat nu
weder eens in t rond by yder een, en kroont
haar, ofte brantmerkt haar.

Parrh, Het fal foo gefchieden Philo»

fophie. Vaart wel goede mannen: laat ons
gaan Wederleggings , enonfe boodfchap vol-

voeren : maar waar Tullen wy eerd; na toe,

in de Academie of in Stoa ? laat ons van Ly-
ïeum nu eens een begin maken : daar is wei-
nig aan gelegen : maar dat weet ik , alwaar
wy komen , datter weinig kroonen Tullen

gedeilt , maar veel brandmerken gegeven
worden.

Luciani Herodotus,
of M TI o,

JLudanus toont met het exempel van Hero-
dotus, > en daar navan JEtiön de Schil—

\

'dery datby in de vergaderinge van Ma-
j

oedemen een preuve van hem wilde ge-

ven : want dit was een korter weg om ver-

maan te werden ? dan vanftad totftad te

reiftn.

f\ CH of ik de deugden van Herodotus mog-^
te navolgen 9 maarnietwelin alk , daar

2m
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in Hy fecr uitgeweken heeft (want dat was
nog grooter wen fc h ) maar een uit alle? te

weten de aardigheit van lijne oratien , ofvan

hare ontelbare webgelcoikrheden , of in de

eige cn natuurlyke lonifcbe taal , of in de

aaniienlykhelet 'der fpreuken, alle dele hoe-

danigheden heeft hy in een klein buffeltje

by malkander gebonden , welke alle onna-

volgelyk zijn. Verders de boeken die hy
gefchreven heeft, hoe hy in korten tyd door

heel Grieken-lant bekent is geworden j't welk
ik, gy , en andere nu ligt konnen navol-

gen.

Uit Carien fijn vaderlant varende, quam
hy regelregt in Griekenland , onderwyleu
dagt hy by lijn felven, hoe hy heil met klei-

ne moeite bekent ibude werden. Want als

hy fömty ts een oratie by de thenienfers , fe-

rintbers , rgivers , of Lacedemonkrs Ibude
doen , duurden 'teen langen tyd , daarom
fegt hy , dit alles korter te maken, en

3
t ielve

niet meer Wuksgewys te doen. Hy nam fijn

tyd waar, wanneer alle Grieken by malkan-
der vergadert waren , het bequaamfte was
de aanüaande Olympen.

Herodotus dacht dan dat hem dit alleen-

een goede oceaiie was, waar toe hy groate
begeerte had j obferveerde alle de fpelen :

als nu alle Griekfcbe Qverïlen vergadert wa*
ren

,
ging hy in Opifthodómum , niet als een

fiender , maar als een mede-twifter, ho-
gende de hiWf?rien die hy van buiten kon s

(X ó) ftree-



4#2* -Lucia

N

i Herodotus,
fireelendc de ooren van die daar tegenwoor-
dig waren, tot dat al fijn Mufyk-boeken ,

welke negen waren, vermaart wierden.
Hieruit leerden iy hem alle kennen, beter
als de Olympife Stryd- overwinnaars : elk
kende de naam van Herodotus die fy van d’0-

lympiers gehoor t hadden : fommige die uit

defpelen wederkeerden, vernamen na hem:
als hy dit foo publykelyk gedaan hadde,
toonde men hem met de vingers, feggende :

dit is dien Hmdotus , die de Terfiaanji Velt-

ilagen in de lonifche taal befchreven, en on-
fe oude viétorien gcfbngen heeft, In defe

gantiefee Griekfe vergaderinge, is hy de ge-
heels weerelt over bekent geworden. Soo
haafl dit andere bemerkten, dathetop fuik

een w'ylb een korter weg was, foo hebben
Hippias den Sophifi , van die natie ; Trodicus

van Cius, en ^inaximtnes van Chms , als mede
Reins den ^érugontiner en andere meer, hare
oratien altyd in de publyke fpelen gedaan

,

waar door fy binnen korten tyd^ bekent
wierden.
Waarom haal ik die oudeSophiflen , Hi-

fïori-fchry vers , en Oratenren op , die onder
de oude plaats hebben. Menfegt da t, JEtion

den Conterfeit-Sehilder , als hy de fchil-

deryen van *4lexanderen Rboxane gefchildert

hadde, en in de Olympia bragt om befien te

worden ; dat eenen fekeren Troxenida ,

die de Grieken tot rigters over de flryden ge-

ilek hadden, hier over vermaakt zijnde,

JEtm

.... i



of /£ t i o n. 493
At tiert voor fij n fchoonfoon aan nam. Maar

y mant mogte vragen wat mirakel dat in die

;

ichilderie ftak, dat Vroxenides aan dien vrera-

den /Etion fijn dogteruit huwelykte ? Daar

is feker beeld inltalien, dat ik felfsgefien

i
heb , fbo dat ik van de waarlicit oog-getui-

j

ge kan zy n, daar is een flaap-kamer , die uit-

termaten fchoon is, en een bed met brui-

lofts kleederen befpreid. Hier nevens lelt

I

een jonge rrtaagt
,
genaam t Rhoxane, uitfte-

i kent fchoon van lighaam en aanhgt , heel

zediglyk ter aarden nederhende, eerende

|

de tegen%voordigheit van ^iexander , on-

dertuifchen zijnder ook eenigc laggende

;
Cupidootjes, de eenc neemt haar van achte-

ren 't hooft-clcraat af, en toont den Brulde-

i

gom Rhoxanes hooft : de ander trekt feerge-

!

dienftig de muil van de voet om neder te

leggen : de derde trekt ^Akxander by fijn

krijgs-kleed na Rhoxane toe , houdende hem
daar leer yaü aan. DeKoning geeft onder-

wylen de Bruid Rhoxane een kroon. Onder-
tuflehen was Hepbeflion aldaar, die de Bruid

geleide 5
dragende een brandende fakkel in

I!

de hand , leunende op een ichoonen jonge-

ling. Ik meindedathet Hymenarus geweeft

was : want de naam en fcont’er niet by gc*>

1 fchreven. Aan de andere fyde van ’t fchilde-

ry fagmen eenige andere Cnpidoos die met
de wapenen van Alexander fpeelden ; twee
Cupidoos droegen fyn piek, even als die ge-

ne, de welke eenige lafr aandragen : twee
andere droegen ymant op een fchilt als een

Ko«

-

I'
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Koning: en een leideropden rug, alsofhy
verfp>ede

, om haar fehielyk verveert te ma-
ken. Dit en is geen kindèr-fpel , in welke
Mtton te vergeefs foo grooten werk foude
uitgerigt hebben, maar hy heef!: hier door

lexanders liefde tot den oorlog willen te

kennen geven, en dat hy met eenen op de
felve wyfe over Rhoxkne, van liefde gebrand
heeft , en nogtansde forg der wapenen niet

vergat .
8 alhoewefer yts anders trouweloos

onder dat bedt verborgen lag , te weten dat
de dogter van Proxenides te vooren met JEiion

was verlooftgeweeH, en haar trouwende,
weder t’huis bragt , bedriegende al foo de
Bruiloft van ^4le%ander , vertoonende hier
mede fijn eigen trouw-

Aifoo heeft Herodotus de Olympife fpec-
len goet genoeg geagt, om re doen geloo-
ven , dat hy geen onwaerdige Grieks fchry-
ver was, die de Griekfe daden fong

, gely k
hy gewoon was. Hy feide: ik bid uw by Ju-
piters Thitius

, dat gy niet en meint dat ik raa^

fc , of dat ik het mync by het fijne wil
vergelyken* in rninile niet. Die man fy

my gunlfig, maar dat heeft eenige ichyn.

niet,hem. Want doen ik eerfL als vreemde-
ling in Macedonien quam reifen 3 foobedagt
fk by myn felven ook een vond om korte-

lyk aan allen bekent te werden , want als ik

van Had tor Had ging , foud ik out zyn eer

ik bekent was, maarals’er een algemeens
vergaderinge was * en dat ik daar een oratie

dede» dan foude myn naam doordegehee-



Luciani Eerste Boek,&c. 495

ie weerelt rugtbaar worden. Die vergade-

ringe isgeweedin een van uwe voornaam»

de deden , met de welke Tifa niet te ver»

geiyken is , want daar is fuiken engigheit

niet, nog fulke tenten , nog verdikkingen.

! de by-een-komfte bedaat daar uit geen ge-

nie in volk , die daar maar komen om de

!
vegters te den , te weten fuik een volk, die

{

na Herodotus niet luideren
; maar het be»

(lont uit Redenaars, fchri
j
vers , en vermaar»

!

de Sophiden : foo dat ik niet kon lien waar»

om dat myne dingen minder fouden ver»

|

maart werden , als die wel eer op de Olym*

pife fpeelen verfcheenen.

j

Vorders , foo gy my met Tolydammtes P

j

Glducüt >
oïMilo beiiet , foo fchyn ikuween

heel dout perfoon te zyn, Indien uw me»

!

morie van die geheel afgeweken is, en dat

gy op defen alleen uw oogwit hebt laten

gaan , foo fai ik niet fchynen een geeffeling

verdient te hebben , maar dat my dit in

fuik een loopbaan genoeg fal zyn.

Luciani Eerste Boek,

Tan P'HALARIS;.
'

PhaJaris Tyran der Agrigentiners? mtrlï

van een fellere fmi$ Perillus ? een koper#

Kj>e gebragt j om de verooreeelde men»

fiken daar in te verbranden 5 welks onder

hu-
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het branden eengeluit foude geven als een

k®e. Hy verfert dat defe Koe te Delft aan

ApolIÖ vereert 5 om in den tempel hy de

andere gefcb enlejn gejet tewèrderhttrijl dat

deftn vooreen grooten moortdadigenTy-

ran gehouden tviert ,* en d'aarom vreefde >

dat die van Delft > dit gefcbjn.fc>
3twd

\

vanfuiken godtloofen afkpmjiig was ,
[ou-

den verwerpen
: f&o defcndeert hyJig door

jlmbajjadeurs,

ffS Nfen Koniog Phalam* o volkeren van

Delft , heeft ons hier als Ambafladeurs
geTonden, om defe kopereKoe Apolloop
te offeren, foo wilden wy wel eenige woor-
den over onfen Koning en ons gefclienk

fpreken. Dit is dan het gene waarom wy
hier gekomen zyn, en ons belaft is. Ik,

fegt hy , ó Delftfe volkeren , wenfchten wel
dat ik by de Grieken geacht wierde, voor
k geen ik in der daat ben : en niet gelyk den
moetwilligen en leugenachtigen haat die

agter my n rugge gelogen wert. Ik wenic ri-

te dat by u foodanige meininge was, welke
in heiligheit van leven , alle de andere te

boven ging, dat gy by fitters van VytbiHSzyt>

en huiffelyke gemeinfehap hebt met dien

god. Ik acht het teer geraatfaam dat ik my
t egen uw verontfehuidige , en dat liet enke-

le leugen is de fufpicie van myne wreed-
heit.

Ik roep Inre ged tot getu ige , die niet be^

d5fo«
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drogen kan werden

,
gelyk de menfchen.

Ik ben uit de ^gragammers geboortig , van
deftiger* huife : en foo wel als ynianc van

i

goede afkomfh'g, welopgevoed, gema-
niert, en wel gefchikt, ik heb hem altijd er-

kent tegen die gene , welke met my regeer-

den, ik heb my redelyk engefeggelykal-

j

tyd gehouden. Niemant heeft my met recht
konnen befchuldigen van wreed heit,{maat,
ofte haaHigen oordeel, 6cc. Als’er fornmi-
ge waren, die qualyk regeerden, m myn
leven Honden , oproer en bargerlyken oor-
log verwekten , heb ik de lbrgvuldigheit
alleen tot myn behulp in foogroote laken
gevonden , als ook het behoud van de Had

,

wanneer ik hare wreed heit temde , ah; de
Had overrompelt was-, en hare verradenea
Hilde. Veele Patriotten en liefhebbers des
Vaderlants, en mannen die voorfigtigzyn ,

preien my, dat ik fulks gedaan had de. Al-
les ging naar wênfeh , wanneer ik hare
raad en arbeid gebruikte : naderhant heb-
ben fy altyd in Hiite en vrede geleeft, myn
geboden gehoorfamende. Als ikderegee-
ringe kreeg, was de Had fonder vryheit

:

vorders doodflagen - agtervolgirjgen
, en

ballingfchappen , heb ik noit gebruikt te-

I
g'ens de gene die my fogten te dooden/t Was
noodikke iy k lulx te bdtaan.

Door myn beleeftheit, Vriehdelykheif,
en gedweheit , als ook door geJykheit van
eere en weerdigheit , kreeg ik wonderlyke
hoope , om haar tot myn gehoorfaamheit

j

te
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te krygen: en alle jaloersheit afgeleit zyn-
de, leefde ik met myo vorige vyanden in
groote gerudheit en eendragt; en ik gehruik-
te-haar in raad te vragen , en was met haar
Teer gemeinfaam.

Als ik Tag dat de dad door verfuim der
Magiltraten verdorven was, en dat alle pu-
blijk: goederen gerooft wierden *. (bo heb
ik de waterleidingen laten vermaken , en dc
hiiifën kodel ijk doen verderen, en de ffcad

met een muur bedngden : de inkomden
der Magidraten zijn jaarlyx vermeerdert.
Ik heb groote iorg gedragen om de jonkheit
wel op te voeden : en de ouden hieldikin
groote eere. k Volk verbond ik my door
TchouTpelen

,
giften , folemniteiten en pu-

blyke maaltijden . ik had Toodanigen walg.
tegen de ontbloemlnge der vryders, en meer
andere diergdy-ke fcheimhukken , dat ik
fulks niet wilde gehoort hebben , ook heb
ik geraadilaagf om mijn bevel-hebben en
diendaf te leggen , op dat ikeenig, en Ton-
der ibrgezynde, myn leven met vermaak
mogfe eindigen. Want ik achte het een ha-
teiykefaak te zyn daar vry wat werks in -

dak , en niet Tonder nijd en konde gedaan
werden : hiero^erben ik nog doende. Maar
de burgers begonden hier over oproerigte
werden, om my lagen te leggen; en had-
den met malkanderen heimelyk geTworen
om my tedooden. Sy namen dan de wape-
nen by de hand , Ty handelden het geit , en
Tonden totde naade deden om hulp tot den

oor-
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oorlog , als ook in geheel Griekenland , Lact-

demoniers en ^thenienfers j fy hadden beüo-
ten, my ergens over te befchuldigen , en
dreigden my met een fware doot teftraffen.

Ik moet het de onfterffelijke góden danken >

dat fy de handen aan my niet gelegt en heb*
ben : door welkers openbaringe my hare

raadüagen zyn bekent geworden : en meeft

van allen dank ik daar Tytbius voor , die my
alles door een droom heeft bekent gemaakt,
welke my fulks toegefonden heeft, waar
door ik al den raadflag ontdekte. Gy ö Delft»

fe volkeren , kunt ligtelyk uit myn reden af-

meten , in watangft en vreefe dat ik was: ik

verfoek datgy my met raadüaan behulpe-
lyk zijt. Gaat na ^craganten , verneemt na
de dreigementen en fegt my wat’er te doen

ftaat
, of men beleeftEeit tegen Haar fal ge-

bruiken
, ofdatmen hare quade feiten door

de vingeren fal hen ? het pafte beter, dat ik

naaktelyk van de burgers om hals geraakte p

en die my lief hadden, my wreedelijk in

ft openbaar fagen ombrengen ? ofibud’ het

beter zyn dat ik haar alle in mijn toorn ftraf-

te , op dat ik daar na te gerufter foude mo^
gen leven ? ik rnein dat gy my dat wel ra-

den foud. Wat heb ik daar na gedaan , doen
ik de fchuldige ombood , en haar vry het

fpreken: en na dat ik haar fcherpelyk on-

derfogt liadde , fooheb ik haar in rmynen
toorn, na verdiende geftraft , niet om dat-

ie my hadden willen verraden, maar om
datfe my in myn voornemen niet en lieten

voort»
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voortgaan. Hierom heb ik my geduur'ig

met fchiltwagten laten bewaren : en die

vorder zyn handen aan my (bekt te leggen ,

vaar ik voort om te hraffen.

En dit is de oorfaak, waarom de luiden

my van wreedheitbetigtea: niet eens over-

wegende van wie dit quaat eerh gefprote'n

is: als de eene burger de andere èenig leed

aandoet , lbo weten fy malkander wel voor

regt te roepen om fuike te laten hraffen , \ is

even of een Kerkroover die boven van een

klip neer gehooten was , vorders *tfchelm-

huk dat hy gedaan had , niet onderfogt , hoe
hy ’snagtsin den tempel ging , al de vaten

nam , en de góden ontreinigde 3 heb ikre-

den uw van groote wreedheifte hefchuldi-

gen: daargy $
zynde, voor godta-

éienftig gehouden wért > en als een Grieks

perfoon by den Tempel veroordeelt. Want
men legt dat niet verre van de had > een ftee-

ne klip is, die daar toe geordioeert foude

zy n , iktnettt dat gy fuik een man foud be-

leggen en befpotten : en andere wederom *

fouden uw pryfen.

In ’r kort, het volk overweegt niet wie

het is , die gefag heeft over alles , of hy
regtvaerdig ofonregtvaerdig is > fy noemen
hem maar een Tyran , en zyn feer op hem
verhoort ,alsoPereen Makus , Minos ofRha-

damantus regeerde, diefy ailegelykerhand

Pochten om hals te brengen: vervolgende

aifbo de onnofele.

Vorders hoor ik dat veele wyfeTyran-
nen
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nen uw gunftgenooten geweefl hebben

,

die onder die quade naam iig wel gedragen
hebben : van welken fommige oratien met
hare ftok*beelden en ge ichenken in den
tempel van Pythius bewaart werden. On-
dertuiïèn wy dieTyrannen zyn,zyn genood-
faakt over de andere te heerfen,die de eigen-

de gewoonten hebben van hatiglyk te my-
den en tedocden , daarwy geen nut gevoel-

den , maar daar onfe heele laak is als een
fabel , die men van de Hydra verhaalt, hoe
meerwy gedoot hebben , hoe veel te meer
oorfaken van te ftrafien ryfen daar uit. Wy
moeten fulx verdragen , en weder oprij Pen-

de hoofden afhouwen 5 en nadeinfettinge

van lolaus met vuur verbranden , foo wy
willen in ruft en vrede leven. Als ymant dat

door noodfakelykheit treft, foo moethy
die ftoffe gelykzyn , of de -fchekn achtige

burgers fparende, ftg felvenom hals foude
brengen.

Wie foude foo onmenfchelyk konnen
zyn in wreedheit , welke luft foude hebben
om andere te geeftèlen

,
pijnigen, en op de

vleis-bank te leggen ? ft enzy hy daargroo-

te reden toe had ? hoe menigmaal hebben
my de tranen over de wangen gerolt, als an-

dere geflagen wierden ? hoe dikwyls be-

klaag ik myn fortuin, ik die nog grooter

I

ftraf verdrage ? want een man die van na-

tuurengoetis , en gedwongen wert wreed
te zyn , is ft foo fwaar niet ftg felfs , dan
een ander te ftrafifen.' Sooik myn gevoelen

regt
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regt uit mag fpreken, en my kfelve in de

keurgedelt wierde , eenige onnoofele om
lials te brengen , of liever felfs te derven,

foo foudikliever willen derven, dan on-

verdiende te draden.

Ymant mogt feggen, wilt gy liever Pba~

iaris onregtvaerdig llerven, dan regt vaerdig

uwe verraders draden ? ja feker, ik roep

uwe burgers van Delft weder tot raadslui-

den , om te vragen welk beter was , onreg-t»

vaerdigte derven, of onregtvaerdig quaat

pardon te geven, van die my hebben willen

verraden ? Niemant fal foo dwaas zyn , die

niet liever foude willen leven, dan lijn vyan-

den in
}

t leven behouden, en felfs om te

komen. Hoe veel heb ik’er niet wel in
3

t le-

ven behouden die haar handen aan my wil-

den deken , onder welke zyn Acanthus , Tf
mocrates en Leogora , en datom de gemeen-
fchap die ik met haar pleeg te hebben ? foo

gy nu nog nader na my wilt vernemen , foo

vraag het de gene die geduurig te craganten

komen : die weten bed hoe ik met haarom
ga. De wyde der Grieken komen om my te

fpreken. kis niet lang geleden dat dien wy-
fen Tythagoras by my geweed is : de welke

feer quade dingen van my had hooren fpre-

ken, maar heel anders bevindende ,
prees

hy my, enfeide; die de vreemden fuiken

goet doet , fouddie lijn inboorlingen fon-

der reden draffen ?

Defe dingen dan zyn waar enregtvaer-

dig , waar door ik my foeke te verontfchul-

•di- 1
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digen .

e en zyn meer pryfens, dunkt my, dan
hatens waardig, Het is nu dan tyd , om van
3
t geiondene gefchenk te fpreken, op dat

gyweet, hoe ik daar aan gekomen ben. Ik
ben foo dwaas niet , dat ik luike hefïttin-

gen voor my foude begeeren. Maar daar

waseenen Perilaus , en van onfe iantsluiden,

een deftigen en kunftigen meefler, maar van
natuuren quaataardig en boos , defe meinde
een plas-dank by my te behalen , wanneer
hy een nieuwe vond van flraffen uitgevon-

den had, als ofhetflraffen myn aldergraag-

fle vermaak had geweeftAVelke een Koe ge-

maakt hebbende,bragt hy die tot my,zynde
ièer wel gevormt en geproportioneert ;

had
hy konnen loeijen, foo foudmen de felve

als voor een levende koe aangeften hebben.
Ik, dit gefchenk fiende, begon terftont te

fehreeuwen : feggende , dat men dit aan

Pythius moede vereeren. Perilaus daar by
ftaande, feide: dat ik uw ft gebruik deler

koeye eens leerde , en waar toe hy gemaakt
is ? doe dede hy de felve boven op den rugge
open. Soogy nu ymant begeert le pijnigen

fegthy, foo werpt hem hierin $ entoellui*»

tende , foo doet die fluiten aan den neus van
de felve koe : gebied dan daar vuur onder te

iloken, fbo lalden ingeüotenen een jam-
meriyk gehuil en gekrijt , door defe fluiten

maken , en feer droevig loeyen : waar door

gy grootelyks fult vermaakt werden. Dit

hoerende , kreeg ik een afkeer vao fuik een

wreed inftrument, en heb hem na verdien-

ft
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fte gedraft. Want ik feideTmlae, dewylgy
hier foo van doft en roemt s is het oorbaar

dat gy ons hier felfs een preuve van geeft $

Terihtds gehoorfaamdemy terdont, als hy
daar in was, floot ik hem daar m , en ge-
bood daar vuur onder te leggen. Dit was
doen lijn eigen loon , dat hy , meeder
van de mufijkzynde, voorfong. Als hy nog
half levend was

,
gebood ik , hem daar uit

te nemen , op dat hy door lijn dood dit in-

dmmentnieten foude ontheiligen.

Defe Koe dan gefuivert zynde, heb ik

dien de god ^4polio willen lenden : en de
Hiftorie daarvan, heb ik nietmyn naam ,

als ook de afkom de van Terilaus den kon-
denaar, met des felfs draffe daar op laten

fchryven. Gy fult weldoen, foo gy voor
my en myne ambaiïadeurs lult offeren , en

defe Koe in den Tempel brengt , op dat een

yder kan fien van wat gevoelen ik nu ben in

’t draffen.

Dit heb ik dan voor tegenwoordig dien

god willen op-offeren. Ikfal hem nog meer
giften geven , foo ik door lijn gunde, geen
draf tegen de fchuldige behoef te gebrui-

ken. Dit is dan van Phalaris gedaan , wy
hebben ?

t alles op het allcrwaaragtigde ver-

haalt. Wy zyn dan voor regtvaerdig te hou-
den, uw verfekerende , dat wyde_w 3arheit

aan hem beproeft hebben : want van die

faken wetende, hebben wy geen oorfaak

om te liegen : lbo wy hem qualyk gehan-
delt hebben P want fommige meinen dat hy

het
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ket uit een goeden yver tegen alle bocs-

wigten Tonde gedaan hebben: Too bidden

wy ^4cragantiners uw , die ook Grieken zijn >

cn Veren van outs, dat wy dien man door

uw „beleeftheit omhellen > welke vrient-

fchap foekt te maken , als een die met lyfeit

ziel
5
r gemeene befte Toekt goet te doen.

Neemt gy dan de ftier, offert hem aan

uw God , biddende voor de ^craganters

»

en

Phalaris, dat hy ditgefchenk niet wederom
wil lenden , nog imaatheit aandoen , en

dien God met dit deftige en regtvaerdig ge*

fchenk ontrooven.

Luciani Tweede B o e k ,

van P H A L A £,ï s.

Ymant van dc Delftfe Prietters ? raad dat

menbet gefebenl^y daar bier te voren van

gehanddt is > inden tempel géragt 3 m
den God toegewyt iverdë .

'Tv Ewyl ik noit te voren , gy mannen van

Velft,eenige gem een Tch%p m e t de ^cra-

gantiners gehad , nog eenige vriendfichap

met Halavjs fclfs gehouden heb , maaral-

leen fijne Ambafladeurs gehoort heb, die

niet anders begeerden , als’tgeene redelyk

was , Too heb ik altyd toegefien , wat vaa

uw regtvaerdiglykgefcbieden konde, wat

het gemeene befte vorderlyk en betamelyk

was: doen ftondikop, om mynereden te

JIDetl' * (Y) Ia-
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laten hooren , om uw te vermanen dat men
fuik een Prins , die redelyk wilde handelen ,

geen fmaat aandoen foude : nog ook het ge-
fchenk , dat de God toegelegt was , niet en
inogte vervreemt werden : want het is een
gedenk-teiken van dry dingen , van een gro-

te kond , van feer wreede gedagten , en
regtvaerdige braffe.

Derhalven 'tgeen gy twyfelt wat men
hier in doen fal , 't welk de Magibraaat aan
uw oordeel gelaten heeft, of men het ge-
fchenk fal aannemen, of dat men ’t weder-
om fal fenden ; "twelk my feer abfurd fou
fchynen, anders fultgy geen maat voor de
onregtvaerdigheit laten : ft welk niet an-
ders ibude zijn dan een kerk-rooverie , dat

iijn fchadelykheit boven alle andere fchel-

merien foude uitbeken. Het foude niet min-
der fchandelyk zyn , het weigeren vaneen
die yts wil toewyen , als den tempel van
zyn gefchenken te berooven.

Ik bidde uw , dewyl ik een man ben van

Delft, en deelagrig vandepublyke glorie.

Indien’er yts quaats begaan is, foo wilt de
tempel voor religieufe en godsdiendige niet

toeduitep , wilt onfè dad niet ten toon del-

len , als of men met de giften de gek fchoor.

Niémant fóu hier na geen giften meer wil-

len fenden , wanneer fy weten , dat de god
geen goetwillig gefchenk wil aannemen,
t en fy die van Delft fulx eerd geapprobeert
hadden : het gefchenk baat Vythm wel aan.

Soo hj Halaris hatede, of zyn gefchenk
ver-
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veragtede, foo fou hy fulx feer ligt in de

lonijche ’Lee > met fyn fchip en al hebben la-

1
ten vergaan: maar in ’t tegendeel heeft hy

i haar moy weêr gegeven en behouden in Cir~

ra gebragt. Derhalven moet gy van Godts

wegen dit gefehenkbyde andere brengen ,

die in den tempel zyn : het foude onreddyk

fyn , den tempel van fuik een gefchenk te

verdekenf’twasfmadelyk voordien Heer,dat

|
hy niet waerdiggeagt en wierde , God een

gefchenk te komen opofferen. Vorders de

welke een heel ander gevoelen heeft als ik ,

;

gelyk hy uit ^4craganten hier gebragt is,

I

heeft een igedoot (lagen, onregt, rooverien

van den tyran moeten verdragen , die hy

met een nare treurfpelige demme uitriep:

feggende dat het hem by na alles voor 00-

genquam , welke wy weten dat nier eens

tot de haven gekomen is. \ Is geoorloft haar

in fommi ge dingen tegelooven , datfy fulx

uitgedaan hebben ;
alhoewelwy niet weten

offy de waarheit feggen , evenwel konneti

wy haar niet verooi deelen , Soo fulx ook

in Sicilien gebeurt is , wat behoeven daar-

om die van Delft foo kurieus daar over te

zyn , ’tenzy dat fy Regters , in plaats van

Priefters wilden zyn ? Nu is'tbehoorlykdat

wy offeren, en boven alle dien God eeren*

j|

\ Is ook onfe pligt , hem die gefchenken toe

te eigenen. Pad het ons te onderfoeken , of

die daar over lenien op het vade land woo-
nen , wel of qualyk regeeren ? Wy be-

moei) en ons maar met onfe dingen , hoe het

(Y z )
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gegaanheeft, cn nog gaan faL Dat wy op
harde en liooge klippen vvoonen , behoeft

Homerus ons niet te leggen, want wy fulx

voor ons oogen ften : ook weten wy wel op

wat oorden wy woonen , en wat voor een

diepe haven wy hebben. Vörders den tem-

péffelfs , Vythius , het orakel, dc offeran-

de, cn die dc werken van barmhertigheit

dienen , datzyn de beemden en velden van

Delft, met hare opkomften: daar hebben

wy overvloedige leeftogt van.

'r Is redelyk, dat ik niet venwyge ontrent

u , k geen de v vaarheit is , en *t geen van dc

Poéten gefegt werf. fonder laijen of ploe-

gen komt het ons alles voort. Want wy
hebben niet alleen on fe inkom fïen , maar
foo daar yts raars by de Vbrygers, Lydcrs, Ver-

jen, ffyrïèrs , Vhtvniciërs , Italianen , offelfs

by de Hyperbomn is , dat wert alles te Delft

gebrayt. Wy werden ook naaft God ge-cert

,

wy leven daardoor gelukkig , niets gebrek

hebbende, ’t welk u wel bekent is: vvant

tegenvyoordig moeten vvy ons beft doen,

om in die levens- manier ré blyven: iken

weet niet dat het ymants memorie mag
heugen , dat eenig.gefchenk gevveigert is

hierom mein ik dat de tempel van polio

foo vervult is van gefchenken; dcrhalven

moeten wy nu geen nieuwe wetten ma-

ken. Wy moeten ten aanlien van de liefde

,

de gefchenken niet oordeelen * nog van

waar, of van wie fy komen. Degefchen-

ken moeten fonder kurieusheit op-geoftert

VVCf-
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Werden , en met handen en voeten moe-

ten vvy God , en die hiér uit'godsdienftig-

heit komen ,
dienen.

Gy {uit Teer weldoen , dat gy weet van

vvat dingen gy raadflaagt. Vooreerft ,
over

God en lijn tempel, van de offerhanden, ge-

fchenken, de plegtigheden , wetten , cn

roem van waarleggen : daar en boven over

de heelefhd , foo van publyke > als heime-

iyfee''dingen." Dit wel overwegende, fult

gy geen quade naam by alle natiën kryge-n,

of om glorie te genieten ofom mfamiete

verdragen : niet gt óoter als dat loo gy awel
véffinf.

h Geen daar wy nu over-raad (laan , is niet

alleen over Thalaris , de Koe , of het Koper,

maar over alle Koningen en Pj Ineen , die

delen tempel gebruiken. Daar en boven

komt’erveel gout, filver, cn verlcheide an-

dere koftelykhedett , die de Goddikvvyls

opgedragen vverden. Want waarom lul-

len vvy onfe oude gewoonten niet volgen

in ’t opofferen der gefchenken? wat be-

hoeven vvy fulke nieuwigheden op té ha-

len ? S00 lange als vvy defe fhd bewoont
hebben ,

Vythms orakulen gegeven heeft

,

en de Priefters mét godddykheiraangcbla-

fen zyn , hebben vvy fulx niet gedaan .* der-

halven en zyn vvy niet genoot laakt teon-

deffoeken wie die gefchenken fend. Wy
fouden groot gevaar lyden , foo vvy de felvë

niet aan en namen.
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LU CIA N U S
voor die lig onder het groe-

ten verfproken had.

My veranttvoort hier een fekyre fout > die
ymant onder het groeten ontvallen was ,

wanneer by ’s mórgens finplaats van weeft
gegroet

, gefege hadde , vaart wéf. Hy
befent daar een fout in begaan te hebben

9
dog omfibuldigtJig , toon ende dat de Ou-
den bet woon weeft gegroet , niet alleen
in 'f begin, maar oof in 't eind gebruikt
hebben , en -van veelen ook, bet Woort
vaart wel..

F) ÉwyJ gy een menfch zyt , jfbo is het
moeijelyk de aanporringen en kragt

van eenig god te ontvliede n: en nog moeije-
lykeris het, dsbeftherminge van diedwa-
linge te vinden ; daar ymant buiten giiïin-

ge , of dooreen eenige goddelykheit aan-
geport zynde

,
gefondigt heeft , 't welk my

beide overgekomen is.Wanneer ik na oude
gewoonten

7

s morgens tot uw quam 5 en uw
groetede , foo behoorde ik het gemeene
woort van groeten gebruikt te hebben : ik

dien gulden man , ik weet niet hoe ik fulks

vergeten had , ik gebood u welvarend te zyn

,

’t was wel geen quaat woort, dog ontydelyk
gefproken , en ’t vericheelde foo veel , als

den avond van den morgen- ftond.

Het
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1

Het fweet brak my terdont uit , en ik be-

gon fchaam root te worden, niet wetende

wat ik doen foude. Sommige manden dat

het een fout in ’tfpreken was , en by onge-

luk ontvallen : andere , dat ik uit ouderdom

kintswas: andere, dat ik’s morgens dron-

ken geweed was , en nog niet uitgeüapen

had : alhoewel gy ’t my ten beften ainaamt

»

agtende het vooreen misfpreken. Ik vond

dèrhalven niet ongeraden, my te vertrooi-

ten ,
en’tfelveniet fonderiing euvel te ne-

men. Ik agte het niet onverdragelyk , dat ik

een out man zynde ,
ontrent foo veel getui-

gen, van ’tgeen behoorlyk was , afdwaal—£*

Wat de tong aangaat, dunkt my geen

verdedinge van nooden te hebben , voor-

namentlykdaar
5
tfelve in foo goeden en ge-

lukkigen bede, al dwalende gefchiet is : als

ik begon, fcheen ik in feer gevarelyke

twid-dryd te geraken : maar een weinig

voortgaande ,
warender veiYcheide dingen^

die feer bequamelyk konden gefegt werden»

die ik niet eer in’t ligt fai brengen , voor dat

ik van het woord groeten , weldoen » en welvcL”

ren, behoorlyk gefprokën heb.

Het woord groeten dan , is een feer out

woord 5 en in manieren van groeten van

outs gebruikelyk , niet alleen s morgens,

of in de eerde aanfpraak alleen, maar ook

als men malkanderen noit gefien heelt,

is men gewoon dat woort te gebruiken ,
ge-

lykals, Weed gegroet gy Koning
van het

landfehap Tirynthmm :'en na de maaltyd , ais

(Y 4) men



5 12 L v C ï A N I

men tot het praten gekomen is, gelyk by
Homms > weeft gegroet ^4Mies

, gy lult na
geiykeavontmnal geen gebrek hebben. Het
welke cokUlyffès gebruikt heeft, wanneer
hy in Ambadade gelonden v/as , foo vol-
voerde hy alles op fijn Orateurs: als fy nu
van haar fel ven wilden aflcheit nemen,heb-
ben fy het felfde gebruikt : weesgegroet

,

kent my voor een onfterSelyken God. Hy
heeft geen beSemde tyd van groeten gehad

,

nog het wierde ’s morgens met gebruiktals
nu ; alhoewel het van iommige in onge-
lukkige cn verfchrikkelyke faken inW
brmk fomtyds gevonden wert

: gelyk als
Polymeer hy Empldes als hy derven foude,
feiöe: Weesgegroet, want de duiSerniffe
omvat my. Dog fijn vrienden trokken haar
dit met aan, maar het was gemunt op die
gene , welke op hem verSoort waren , daar
door beteikenende, dat hy noit meer ge-
xneinfchap met haar hebben foudej want
sils men malkanderen een lange groetenifïè
doet, foo willen fy daar door te kennen ge-
ven , dat fy over malkanders faken niet
meer bekommert fullen zijn.

Dit woord heeft eerS ThUippides gebruikt,
vyelke menfegt, dat op eenen dag uit Mara-
thon aan de MagiSraat te ^theenen de v idio-
te heeft komen boodlchappen

, als ook
waar het leger was: weeS gegroet, feide
hy , wy hebben de overwinninge. Ditge-
iegr hebbende, viel hy terSont voor doot
neder, alshy fijnboodlchap volvoert had-

Clm
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Cleon Velt overfte der stthenienfm fette

ook aldus in ’t begin van een brief, wan-

neer hy uit SfhaMtria fchreef, tew^tenoni

de vidoriedie hy daar verkregen had: en

dat hy de Spartanen t’onder gebragt haddc.

Als nu den overften tiicias uit Steilten

fchreef, wilde hy de oude’ trant van brie-

ven fchryven, 'beginnende terftont van ae

fake ielfs. Dien wonderlyken Plato

,

een

geloofwaardig man , en we:- gever van iui-

ke dingen ,
gebood het woordje» t ee-

nemaal te laten varen, niet voor voet keu-

rende ,
alsofhetytsquaats, en metgoets in

fig had : maar brengt het woord weldoen

daarvoor als een fpreèk-woord , dat voor

lighaam en ziel goet is. Alshy aan PictpjitiS

brieven fond, wierd hy daar over beftrafc.

Wanneer hy de god ^pollo eemge verlem

gefongeh had ,
gebood hy hem te groeten ,

*t welk voor Vyth'm onbetamelyk was: eti

d at niet alleen de góden ,
maar ook de men-

fchen die wat meer als gemeen zy n.

Dien goddelyken Tythagom alhoewel hy

ons in lijn fchriften niets heeft willen nala-

ten ,
evenwel, voor foo veel men uit Oecel-

lus ,
Lucanus , ^frchj/tas

,

en meerandere van

lijn difcipulen kan oordeelen , foo hee.t hy

noit het woord weldoen in 't begin van fijn

brieven gebruikt. Maar wilde dat men van

het woord welvaren foude beginnen. Alle

die fyn leerc fyn nagevolgt ,
wanneer iy aan

malkanderen fchreven daar am gelegen

was
1

, hadden in ’t begin , welvaren ot gejent

(Y s)
\yv
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VJn: zijndegoet voor ziel en Hghaam , en
begrypende ai het goet des menichen. Ook
naren diydubbelden dryhoek by een ge-
voegr, maakte de figuur van een vyfhoek

:

dit\vas een reiken voor haar die van die pro-
terne waren , en de feïfde leere volgden

,

dat hier de welvarentheit door befeikent
wierde : en dit gebruikten hy voor het
woord welvaren : nu weldoen , ofgroeten, zijn
eenderlei met welvaren . Daar zijn der die
een vierhoek voor haargrootfte eed gebrui-
ken

j of fy noemen fulks het volmaaktfte
getal

: andere noemen het een begin van
welvarentheit ofte behoud

5 onder welke
Thuolaus isgeweeft. Wat behoef ik veel ou-
de ichry versop te halen , daar Epicurus ver-
maak had in het woord van groeten ofbijzijn
tielve beminde’, en.de weiluft bovenalle
andere dingen Helde, dat ook in de brieven ,

die hy van groptwigtige faken fchreef (wel-
ke wemig zyn , en alleenig aan' voorname
vrienden) die gebood ook in ’t begin , wel te
varen.

t Tsook in alle deComoedien en Trage-
diën gebruikcjyk

, want in de oudefultgy
herin t begin geftelt vinden, als, vaart wel x
en zijt my veel gegroet : kis nog een ge-
leerder en yoorhgtiger woord van wefva-
ren

, het woord Godbewaaruw , of \ijtbehou*
den

, heeft hy daar voor opgefttlr. Maar
^lexis , 6 Heer

, weeft wel varend (fegt hy)
hoe traag komt gy aan? en^rchaus leid:
- ivoom als een fware faak afgedaan is*

maar
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1

?

maar vaart my wel. En Vhikmn, eerft (fegt

hy) begeer ik wel te varen ,
en daar nawel

te doen . ten derden behouden te zijn , en

tenlaatften ,
niets te moeten. Want die dat

Feeft-digt gemaakt heeft , van welke Vim

geheugt: légt hy niet ,
derhalven dit oor-

deel ik eer ft? wel te varen, daar na fchoon

Sb nemen tenlaatften rykteziinlmaar

van het woord behouden te \tjn: oi Godbemai

L doet hy geen blyk , en om die leer wel

bekende uw I feggen: de gefontheit is het

outfte der góden : ’t geen overigis, is geoor-

looft met wel te leven. Derhalven lbo de

outfte groet ,
ofte vvelvarentheit ïjn vver v

met regt is, dat is vvelvaien ,
'e ou

en gefont zijn, is kielve boven alle and.-

re te ftelien. Ik foudeuwcen oneindtg ge-

tal uit de Poëten ,
uit H.fton-lehryvers en

Philofophen konnen ophalen ,
daar net

woord welvaren boven ade andete ge e -

vvert ,
maar om kortte gaan ,

vyil.en vvy

het alles niet ophalen ;
maar ik ben gehnt

hier eenige oude dingen , die tot de iake

dienen, in ’tligt te brengen.

Als ^ilexander de groote een flag oy den lj-

fum foude ondernemen, gelyk als Euments

den Sardlaner in fr keren brief aan .Antipap

gefchreven ,
verhaalt ,

ende He^eflton oe»

morgens in fyn tente komende , t ly dar y

fy n (elven vergifte , of opgenomen van (in-

nen was, gelyk als. ik , ofM hm eem-

ge goddely kheit daar toe aamdreeir ie.tdc ny

even als ik *. Syt welvarend Jvontng >
> ^

(Y 6)
tjd
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2
d dat het voik ««trekke. De andere by«

«anders waren ontroert over dele onge-woone en nieuwe manier van groeten ton
dat Hephejlion door vreefe bynafïierf. Maar
Aleyandera'Hv/öorde en feide : Ik neem dit
beduid-teiken aan. Want dit teiken beduid
da, wy weder behouden van de flryd fullen

toegenaamt Som, wanneer hy
T

d
- I

an
IS>1 f

P
ud

f
ürydsn > % hy 'JltL

7 7 hemJhzn

,

gebiedende
dat het Woord voor de flagaan de foidaten
ioude gegeven worden , te weten wel varen

!olgr
en d3ar ” a !

'

S eSn deftiSc vi&orie ge-

Daar en boven ook Kolome, de foon van

i
gfl j

h.v bneven aan Sdcuciu fchreef,
heeft hy de heele order omgeftooi en : en in
t begin noemt hy hem welvaren, en in ’t ein-
de weeft gegroet

;;
gelyk Dionyfodom verhaalt

,

die des felfs brieven heeft vergadert.
’t En is niet onredeiyk van Vjrrhus den

Epwoter gewag te maken , die naait .Alexan-
der de Croote vvd mag gefielt werden, en
verfcheide dingen on derfogt heeft. Als de-
len de góden dagelyks met bidden , offeren
en gefchenken vereerde, foo heeft hy noit
inagt , rykdommen

, of glorie begeert;
maar alleen het wel- varen en gelont te
zyn : meinende als hy dat hadde

, het andere
dan wel volgen foude : en dat niet fonder re-
den.

Hiernu genoeg van. Maar, ymantmogt
feg-
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gen , al is 't dat gy niet anders gefegt hebt,

foo moet gyom de verkeerde order geftraft

werden , want het is of ymant een ftorm-

hoed aan de beenen , en icerfen aan fijn

hooft begon te binden. Maar
,
goede vriend

(ik foude hem wel antwoorden) gy fegt dat

niet fonder reden , foo daar yts in degan-
fche tyd was, dat het geen- behoud of ge-
ibntheit van nooden hadde. Maar nu heb»
ben wy fulx

J

s morgens , ’s middags , en des

nagts van doen, voornamcntlyk de Over*
hen die veel te doen hebben. Dit groeten
is anders niet dan een voorwenfen of groe-
tenifïe : maar die gebied wel te varen , doet
y;s nuttigs tot de gefontheit en behout. Hy
wenfeht het ook niet alleen , maar hy bood*
fchapt en gebied het ook. Wat dan? inde
brieven des Konings handelende van de ge-
boden en bezigheden , is daar het verlor»

gen der gefontheit , hst eerde niet? niet fon»
der reden

5 wantgy foud anders geen nut tot

uw dingen uit te rigten hebben , foo gy niet

gefont waart. Maar ookgy (foo ik ook maar
wat roomfeh kan fpreken) als gy malkan»
deren met woorden groet, foo antwoord

gy haar uit de naam der gefontheit.

Dit alles heb ik gefegt, nietmoetwiliens
het cene woort voor het andere te gebrui-
ken, maar om dat het tegen myn wil ge-
fchiet is. Want hoe foude ik nietbeiagene*
lyk zyn , wanneer ik een wreede taal voer-
de , en detyden van groeten omkeerde ? Ik
dank de Goden, dat my defe dwaling , in

ecu
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een veel gundiger woord verkeert is, en felfs

in beter al dwalende gevallen ben. By al-

dien het ymant door de voorflenigheit des

gefontbeits of Mfcdapit gefchiet was , die uw
door myn gefontheit en behoud heeft wil-

len beladen ? want hoe foud ik diergelyken

konnen beloven ,

5
t en ly ik van de góden

aangedreven wierde , die te vooren myn le-

ven lang foo verbaad nog ontroert ben ge-

weed? lbo men een menfchelyke verdedin-

ge hier voor mogte inbrengen. Soude het

niet nieuw of vreemt zy n, wanneer ik myn
bed daar in dede , dat ik u, foo veel als ’t mo-

gelykwas, bekent wierde, daarenboven

uit de groote begeerlykheit en haadigheit

in een verflagentheit van linnen viel. Men

fou ligtelyk een hoop foldaten verflagen

-maken , als men haar tegen ging , en de

order van groeten belettede. Ik weetdat gj
het in enkel moedigheit hebt opgenomen ,

alhoewel het andere voor fotternie , on-

wetenheit en dwaasheit hebben geagt ,

fonder agterdogt van loosheitof bedriege-

rie te hebben. Ik heb felven gewenfcht noit

in luik een geval te mogen dwalen : en foo

9
t gebeurde, het altyd ten beden mogte ge-

nomen werden.
. t

Ten tyde van den eerden ^ngnflus is oo*c

diergelyks gebeurt. Want als het fyn beurt

was om over eenig vonnis te fitten , en de

faak te regt oordeelende , een perfoon die

valfchelyk befchuldigt was, op vrye voe-

ten dekte: defe nu willende hem danken >
" "

nep'
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riep met luider ftemme;

, en feide; ikdankii

grootelyks velt’ heer , datgy qualyken on-

regtvaerdelyk hebt geoordeelt. ^uguflus nu
en al die by hem faten , wierden hierover

verhoort , en wilden hem verfcheuren : foo

feidehyj houd op van verhoort te zyn,want
men moetdetonge niet beden , maar het

herte 5 foogy het herte wilt befien , fultgy

|l het goet bevinden , en de tonge heeft niet

quaats gefegt.

Op defe plaats zynde , moet ik yts anders

vreefen, foo dat niemant behoeft te den-

ken dat ik moetwillens gedwaalt heb , om
||

defe verantwoordinge te mogen fchry ven.

Och lieve JEftculapi, laat myne reden aldus

nietfehynen, maar alleen een occaüe om te

fchry ven.

L U C I A N 1

Sterre'Konst.

By prijft de Sterre- konft ? wegens bare waer*

I d'gheit en deftigheh dergener ? die defel-

ve eerftt gevonden hebben 5 waar uit ook.

teelefabidm der Griekengereften ftjn.Ein-

delyk[
brengt by ook d e nuttigheit der [el-

ver kpnfte op.

Ns voornemen is nietom te fpreken van
^ de Sterren felfs , nog van den hemel •>

maar van hare waarhgginge en waarheit s

die van haar tot nut der menfehen dienen s

KOg
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nog onfe mèininge en is niet een boek te

fchryven, nog te Iceren hoedanig men uit

haar waarfeggen fal v maar ik klaag dat de

wyfen lig over al in oeftenen , ea alleen de

Sterre-koiift weinig agfen.

Dit is een feeroude leere, die by ons niet

nieuw is, maar een vond van de oude Ko-
ningen, die van de góden bemint wierden.

Edog de menfehen die nu leven , vcrftiimen

het ièlve , en hebben daar een heel ander

gevoelen van. Wanneer fy ymant onkun-

dige valfche dingen hooren fpreken , lbo

befchuldigen fy de Sterre-konft , dat de fel-

ve valfch , onwaar en ydel foude zyn. Men
moet de kon ft niet beichuldigen om de onr

ervarentheit van de meefter, nog de mufyk ,

om dat ymant qualyk fingt. Eenyder konfb

is door fyn eige natuure aardig. De JEthio-

pers hebben dit eerftden menfehen geleert:

eenfdeclsuit oorfaak van haar verftand,daar

fy andere menfehen verre in te boven gaan 5

anderdeels door de bequaamheit van het

land daarfy in woonen , want fy hebben al-

tyd fchoon weder, en geen veranderrnge

van hemel nog temperament.

Alsfy den Maan geduurig fagen verande-

ren , nu dus, en dan weer anders , foo be-

gonden fy daarover te fpeculeren: en de re-

den daar van uitgevonden hebbende, dag-

ten fy dat de felve geen eigen ligt had, maar

het felve van de Sonne ontleende. Sy von-

den ook de bewegingen van de dwaal-fter-

rc*, hare natuur, kragt, werkingeenbe-
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!
nammgen, om defelve in haar memörien

I

te onthouden : terftond hebben de JEgyp'te-

!
naars defe onvolmaakte kond van haar ge-

leert. Dele hebben dè felve n^g volmaak-

ter gemaakt, want fy vonden de mate van

hare bewegingen , als ook 't getal der j aren >

maanden en uuren. De maanden rekenden

fy na den loop des Maans , en de jarert met

de Sonne uit des hemels-loop , en de dwaal-

fterren hebben iy in twaalf deelen gedeelt,

elk hebben fy namen van aard en zee-diercn

gegeven , als van menfchen, vifTchen
,
gevo-

gelre en vee: daarom zyn de JEg^yptifcbe hei-

ligheden ook verfcheiden , want d’eene ge-

bruikten andere afdeelingen als de anderrdre

na *Arhs ofde P.am Leiden, deden hem ook
eeream, fyeten geen vhTchen dre daaron-

der dat reiken woonden. Die onder Capricor-

ms woonden, fiagteden geen bokken : al-

foo hadden fy alle verfcheidene, nadat fy

woonden. De ftier eeren fyom de hemeliè
ftier, want ~4pis is by haar een feergroote

heilige fiak , want die daar onder woo-
nen , vragen hare orakulen daarna, zynde
een waarfëggent teiken , die fy van de he-

melfche ftier krygen.

Daar na hebben die van Lybkn die konft

gehandhaaff ; want het orakel van ^miïion

komt uit den hemel , alwaar fy Ammon af-

geheeld hebben in de manier van een Ram.
Dit hebben dcBabyioniers ook al gewe-

ten, welke feggen dat fy de eerfte zyn , die

daarin kundig zyn geweeft. Maar ikmein
dat
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dat fy die wetenfchap al lange daar na ge-
kregen hebben.

De Grieken dan hebben de Sterre-kunh
nog van de JEthiopers , nog van de Mgypte~
naars geleent: maar Orpheus , de foon van
Mager en Calliope , heeft fulx daar eerh ge-
toost. Dog in 't eerft niet heel klaar , maar
hy hield de felve door eenige verborgent-
heden bedekt. Want als de Lier gemaakt
was, foo helden hy de Gode-feehen in, met
de heilige fangen. Als de Liere feven huren
had , toonden hy daar door het getal der
feven planeten. De Grieken hebben hem
daarom een plaats aan den hemel gege-
ven , want daar zijn verfcheide herrerjes^

die de lier van Orpheus beteikenen. Als men
Orpheus uitgehouwen ofgefchildert iiet , foo
fit hy in 't midden als een die iingt , met de
Herin fijn hand, en een groote menigte van
dieren,de menfch, hier, leeuw, 8tc. rontom
iig. Dit hende , foo let eens hoe de dieren al-

le na fijn fang luiheren. Soogy de oorfake
hier af verhaat

, foud gy die alle in den he-
mel konnen hen.

Menfegt dat Tirefa een Bloter in h huk
van waarfeggcn feer vermaart geweeh is.

Defe fouden eenige van de dwaal- herren
mannetjes , en eenige vrouwtjes genoemt
hebben , die nogtans niet en konden voort-
reden: hier uit gih men dathy fomtytseen
man, enfomtytseen vrouw foudegeweeh
hebben.

Voorders, aUitreus en Thyefies om haar
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vaders ryk twideden , is ’t bekent , dat doe

de Sterre-kond in Griekenland bloeide:

Want de ^érgiven (Iem den met een algemee-

ne (temming toe , dat wieindie kond van

beiden bed ervaren was , regeeren fcude»

Thjeftes heeft haar doe de ram aan den he-

mel getoont > hier van daan komt het dat

men meint dat tbjeftes een goude ram fou-

de geweed zyn. Maar ^Atreus fprak van de

Sonen haar vcrfcheide opkomden , toonen-

dedatdeSon en de wèereit, een contrarie

koers hadden , en dat nu de ondergang

fchynt , daar het de ondergang van de

weerelt is , fou de opkomd van de Sou

z,yn. Delen maakten de ~4rgiven tot Ko-

ning , en hy hadde grooten lofvan fyn fpre**

ken.

VanBeüerephon ben ik ook in datgevoe«

len , want ik geloof niet dat hy een gevleu-

geit paart geilen heeft. Ik mein als hy de-

le fedte volgden * en defe hooge dingen

overdogt, met fyn ziel, dogfonder paart

in den hemel gevlogen is.

’t Selfde fou ik ook gevoelen van Vhrixus,

de foon van thamantes , die fy feggen dat

met een goude ram door de logt foude ge-

vlogen zyn. Als ook van Dtfdalus den *s4the*

menfer, alhoewel het een ongehoorde faak

is, nogfans fou ik agten dat hy in de Sterre-

konft wel ervaren is geweed ;
dewylhy die

feer dikwyls gebruikte , heeft hy die fyn

loon gejeert. Maar Icarus jong en onwe-

tend zyode , cnderfogt niet ’t geen behoor-
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de, maar gaf Hgte hoog, daarom viel hy
ook mede in een Teer diepe zeè. xvaarom
een fekere zee de naam draagt van de Jcafi-

fe 2ee. 'c Kan ook wel zy n dat Tafiph'dt, heb-
bende uit Vgdaliis van de ftiërgehoort

, die
onder de Herren verfcheen , en op de Srerre-

konft vcrliefï h geworden : hief uit oordee-
ls |fy , dat Dódalus haar met de Hier ver«
knogt heeft.

Daar zynder die de wetenfehap verdeilt
hebben, cn elk deel dan nog bearbeiden,
fommige ’t geen aan de Maan, Iupïtef ofde
Sori behoort, alsook haren loop, bewe-
ginge en kragreA Endytnion heeft reden van
de Maan gegeven, Thaïïon heeft de Sonné-
loop gevonden

, maarniet volkomentlyk,
want hy Hierf te vroeg. Die dit nieten we-
ten, meinen dat VkaitQn de foon is van de
Son, en daar hangen fy nog een fabel by ,

dat Üy by fijn vader de Son foude gegaan
zyn > en hem gevraagt hebben om de wa-
gen des ligts te mogen wennen, ’t welk hem
ioudc toegeHaan zyn ; en hem vermaant
hebben hoe hy de felve moefte voeren.
Maar als JPbaëton op de wagen klom , reed
hy , ’t fy door jonkheit of onverHand

, fom-
tydè digt aan de aarde , en fomtyds heel
hoog, ibo dat de menfehen, dan eens van
hitte verfmagteden , en fomtyds door de
koude vervroren. Jupiter hier over
feër verHoort zynde , heeft hem door fyn
blixém vernielt: als hy nedergevallen was

,

Honden fyn fuHers met een groot geween
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byhetdoode lighaam ,
welke in populier-

boomcn veranderden , en inylaats van tra-

nen, gedourig barndeen uitzweetten, Dog

défe Taak is nier waar , 't is cjualyk gedaan »

dat men fulx geloovcn (oude. Hy is <

J
e ioori

niet geweed van de Son, nog fyn foonis

! niet gedorven. „

De Grieken verhalen nog al meer fabu-

len , die ik niet al te we! geloof. Want hoe

ï kan men gelooven dat J£nèas , de foon van

Vcnus is , of MinOit van Iupiter , 'fcdlaphus van

Mars , of ^AiuoUchs van Mercurius ? alle die

godsdienftige luiden fyn de góden aange-

naam geweed , als fy op quamen , lag

de eene nxVenus , de andere na Iupiter > cn

de derde na Mars. Die de huis-vaders van

de menfehen zyn in defe foort van voort-

teelen : die brengen als ouders gelyke dm-

gen voort ,
alskoicur, gedaante, daden, ver-

ftand. De Koning Minos is gebooren door

begeerte van Iupiter ,
den fchoonen Aijieas >

door gunde van Vcnns , en de dief ^4utolycus ,

door Mcrcuur ,van welken hy ookiyn dietag*

tigheit heeft. lupiter heeft ook Saturnns niet

i in banden gebonden ,
nog van boven neder

in de hel gedooten, nogal die andere dingen

daar de menfehen hier van {preken. Maar

Saturnus wert de alderhoogde 'beweegt *

welke leer verre van ons is. Hy beweegt leer

traag,en kan van de menfehen naaulykx ge*

merkt werden $
en daarom raeincn ly dat

hydaat, even als ofhy gebroken was. Ver-

ders de groote menigte des logts vver^dc

I.
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Tartarus of dehelgenoemt, men kan uit de
Poëhe van Homerus en Hejiodus ligtelyk ver-
ilaan, dat de oude fabulen met de Sterree
konh overeenkomen. Want als hy van Iu-
fiters ketting verhaalt, en de pylender Son
(welke ik gis dat de uitgefchotene hralen
zyn) met de heden die Vulcanus op lyn fcliilc

gefmeet had , daar en boven de reijen met
de wyngaart : en 5

tgeen hy legt wegens het
©verfpei van Mars en Venus

,

en des felfs ont-
dekkinge, is nergens anders dan uit die we-
tenfchap gefchiet; want de famenkomh
van Venus en Mars

, geven heffe voor Home-
rusom te fingen. In andere gedigten heeft
hy verfcheide werkingen der felver befchre-
ven. Van Venus fegt hy

: gy Venus maakt een
vemakelyke houwelyks-hand. En wat aangaat
de oorlogs- faken , laat Mars en Minerva al
dit dingen verforgen. Als de ouden dit verbon-
den, hebben iy hier uit grootelyx begon-
nen te waarleggen

, want als fy een had
bouwden, trouwden of dooden, &c. foo
vraagden fy altyd hare Priehers daar over.
Want de oraculen der góden waren van de
Sterre-konh niet heel vreemt : maar tot
Velft weet de Maagt toekomende dingen te
leggen , en den Draak fpreekt van onder den
dry hap , om dat den draak onder de herren
geheo wert. In "Didymen is de tempel van
vJpollo, en foo het mytoefchynt, uit dele
didymen , dat is : tweelingen

, lyn de tweelin-
gen , die in den hemel zyn, genaamt.
De waarfegginge is foodanigen heiligen

faak
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faak geweeft , dat UlyJJes moede zynde, door

het dwalen ter hellen neder-klom , niet om
de fchaduwen of een onvermakelyke plaats

te hen , maar om met Tirefia te {preken/

welke foo haaft hy op de plaats gekomen
was , die hem Circe toonde

>
groef hy een

hol , en flagte fchapen : Als daar nu veel

fchaduwen waren, en onder andere hjn

moeders , die het bloed wilde drinken , foo

heeft hy niet eerder ymant toegelaten , ja

felfs fyn moeder niet , voordat Tirefia eerft

geproeft had , en dwong hem te moeten

waarfeggen. Ondertuhchen kon hy hjn

moeders fchaduwe dorft hen lyden.

Lyciirgus regeerde de Lacedemoniérs van

den hemel af, en gaf haar wetten , dat fy
niet voor de volle Maan in den oorlog hou-

den treden. Wanthy agte dat de bedienin-

ge des republyks niet eerder was in de waf-

fende , en in de afgaande Maan , om dat al-

les van haar geregeert wierde. De Arcades

alleen hebben dat niet aangenomen , nog
de Sterre-konh weinig geagt, want door

hare onweten heit en gekheit, leggen fy ou-

der te zyn dan de Maan.

Derhalven, wyl onfe voor-ouders foo ge-

yvert hebben in deSterre-konh , foo feggen

de hedendaagfe menfchen dat het nietwe-

fen kan , dat’er een eind gevonden werde

in de wetenfchap van waarfeggen , om dat-

fe niet feker , nog waar is: nog dat Mars of

lupiter niet om onfent wille in den hemel

omdraijen , nog de menfchelyke dingen
ver-
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verforgen, maar alleenlyk om haar eigen
lioorfakelykheit rontom gedrait werden:
fommige leggen wd dat de Sterrekonft
niet geheel leugenagtig is , maar onnut.
Want 'f geen beflooren is , kan door 't waar-
leggen niet verandert werden.

ik kan op beide antwoorden , dat de fter-

ren in den hemel bewegen , en vol ders de
uitwerkingen tot ons komen. Wilt gy als

een paart loopt , en de hennen of de
menfehen over hoop leggen , de fteenen

opspringen , en de ftroo-halmen door de
wint gedreven , die daar van veroorfaakt
wert , en dat dat door de bewegingeder
Sterren met foude gefchieden ? van een
klein vuurtjekomt de warmte tot ons 3 fou
ons dan van de Sterren niet yts toevloeien.
Kan niet zyn , dat fwy uit’t quade, goede

maken, nog yts veranderen van dat geene,
dat van haar tot ons gekomen is : maar de
konft brengt defe nuttigheit voor den ge-
nen j die de felve wel gebruiken. Het goe-
de vermaakt die gene lang van te vooren , de
welke weten dat het komen moet: cnhet
quade wert ligt verdragen, wanneer ’t de
voorhgtige overkomt. Sy overvallen haar
niet, want om dat fy met voorbedagtheit
yerwagt wierden , fyn fy ligt enfagt, dit
is dan rrsyn uitfpraak wegens de Sterre-

kon ft.

Lu-
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L U C I A N 1

Lucianus verfiert een vroiars-perjoon
, die

aan alle gedeelten van het lighaam /'eer

fchoon is 5 met alle eigenfchappcn en ma-
nieren 5 die een volmaakte Juffrouw toe

-

komen.

Lucianus, Pol y s t r a t u s.'

!
u

de het terhont met my niet veel Polyfirate ,

wanneer ik daar een iekcre fchoone vrouw
Bg: en gélyk de Libel verhaalt, ikhadby
na ook ineen heen verandert } foo wonder-
lyk fcheen my dat ipeéhkeL
Pol ist. Hemel ! wat verhaalt gy my

een wonderlyke en vreemde faak, dat Lucia-

mis om een vrouwtje lbo verbaal! was ! dat

I

gebeurt uw aldikwyls, als gyfulke jonge
luiden het , foo dat yrnant eerder den hee«
len Sipylus van fyn plaats foude hooten , dan
u van die een weinig fchoon fyn: die niet

alleen gewoon zyt met een gapende mond
daar by te haan ; maar k is u manier daarhy
te fchreiien , en gelyk als van die dogter van
Tantalus . Maar wat is dat voor een heen-
makende Medufa ? van wat gefhgt ishy , op
dat wy haar ook mogen hen ? Ik me in niet

dat zyons het hen lal w * eren , of uit ja-

B E E L D E N,
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loersheit daarom fiek werden , alhoewel

wy baar hende , ook mogten verdy ft wor-
den.

Luc. Dat behoorde gy wel te weten

,

want foo gy haar maar eens van een hooge
fleen-klip gehen had

, gy foud terdont foo

dyf werden als een deur, en het isnogge-
ringkgeen ik gefegt heb, by het geen ik

nog feggen fal. Sy fou u meteen haadige

wonde quetfen , foo gy by haardont, en

haaraanfaagt. Wanneer fy u van ter zyden
aanliet, wat foud gy konnen doen om uw
van haar te onttrekken ? u gebonden heb-

bende, fou fyu trekken daar het haar ge-

liefde ; even als men fegt dat de Magneet
het yfer trekt.

Pol. Houd op van foo een vervarely-

ken en wanfehapen fchoonheit te verfie-

ren. Maar fegt my eens , wat is dat voor een

vrouw-menfeh geweed.
Luc. Meint gy dat ik hare gedaante met

woorden kan vertoonen ? welke als gy
haar geilen had , fou feggen dat ikfe al re

min geprefen had? ik ben niet bequaam
genoeg om de felve af re malen. Daar was
by haar een feer groote oeffeninge , alles

wasoplyn bed. Sy had een groot gedeelte

befnedene byhaar , met een groote pompe
Van tengere meisjes ; alles was pompeufer,

dan ’t voor gemeene burgers pade.

Pol. Kent gy haar niet by de naam ?

Luc. Neen , maar fy is geboortig uit

lonten- Wantymant feide , datzyn de Smyr-
ni-



Beelden . 531

nife fchoonigheden. *t Is geen wonder dat

een van de fchoonfte lonifche fteden , een

fchoon vrouwmenfeh fou de vóórtbrengen.

I

’t Schynt dat hy meinde , dat ik van Smyrna

j

was , om dat ik daar foo ftout op antwoorde.

Pol. Gyzyteen boute Klaas, datgydie
man van Smyrna niet eens vraagde , wat voor

eenfatföentje dat het was ; verhaalt my haar

I

gedaante eens, miiïchien dat ik haar dan
;
nog wel kennen fal.

L u c. Kyk eens wat een faak gy van my
begeert. Ik ben foo kragtig van woorden
niet om foo een tronie af te beelden $ nog

! spelles, Zenxis, Tarrhafius, fouden diekonnen
aflchilderen, nog Tbidias of ^Icamenes uit-

1 houwen.
Pol. Segt dan maar foo goet als gy kont.

Die ftoutigheitfal niet gevaarlykzijn » foo

gy u befte vriend foodanigen wefen afmaalt.

L uc. hSal beft zijn dat ik my die oude
Vverk-bafen hier ontbie , om dat gedaante
op lijn aardigft te vertoonen.

Pol. Waarom fegt gy dat ? hoe konnen
komen, die foo veel eeuwen doot ge»

weeft zyn ?

Luc. Seerligt, foo het u niet verdrietig

valt op het begeerde te antwoorden.
Pol. Vraagt wat gy wilt*

Luc. Hebt gy noit na Cntdien gerei ft ?

Pol. Ja.

Luc. S00 hebt gy voor al hare Venus wel
gefien ?

Pol. Ja voorwaar. 'Vis een uitftekent

werk van Ptaxiteles. (Z 1) Luc-
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Lu c. Hebt gy geen fabel van de inwoon-
ders daar van hooren verbalen , hoe dat

ymant met een onuitfprekdyke liefde op

dat Beeld verfot was , en ’s nagts in den tem-

pel gefloten zynde , daar mede te doen had ?

maar dit op een ander tijd : dit Beeld hebt

gy dan geflen. Hebt gy dan ook het felve in

den tuin van *Akamenes te *4thenen niet ge-

ilen.

Pol. Ik fou Teer onbedreven fchynen,

Luciane , fob ik dat Beeld van ^karnenes niet

befchout had.

Luc. Ik fal u dat niet vragen Tolyflrate *

ofgy dikwy Is op het kaftee.1 zij t geweeft > en
ócSofandra van Calamis gefien hebt.

Pol. Ik heb die leer dikwij Is geften.

L uc. Dat is genoeg. Wat foüd gy beft

prijfen van de werken van Vhidias ?

Pol. .Welke anders als óiq vzn Lemnos}

als ook die ^ma\6on die op een piek leunt.

Luc. Dat zijn leer fchoone Beelden:

derhalven hebtgy geen andere werk-bafen

van nooden. Van alle defe dan fal ik een

Beelt formeren > dat het geen ik gefien heb

,

gelijk is. : ; ?, ,

Pol. Hoe kan datgefchieden ?

Luc. Seer ligt. Soo wy van elk Heelt

het bequaamfte deel nemen , en dan door

on le reden daar een uit maken.
Pol. Goet: laat het foogefchieden. Ik

wilde weleens iien hoe of dat toegaan fal.

Luc. Gy fult liet foo bevinden. Neemt
al-
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alken het hooft van Vernis uit Cnidien. Wat

1 aangaat de haii -lokken en aanligt , cn de
fraije wijnhrauvven

, laten die foo blyven
als Fraxiteles die gemaakt heeft , als ook die
aardige beweegly kheit der 00gen , de min-

! nelyke vrientfehap
, laat die ook volgens

liet goetdunken van Traxiteles blyven. Vor-
ders de borilen en bovenile deeien des aan-
gefigts , lullen wy ontleenen van de Vernis

in den Hof van +Aleamenes , ais ook de te-

dere handen
, gewrigten , vingeren , en

des felfs kleine rondigheit : maar ontrent
de lineamenten des aangèfigts > de lagte
en teedere wangen made neus fullen wy

|j

die van Lemnos nemen : maar de aardige
mont en witte hals, van dc^éma^oon* Vor-
ders Sqfandra en Calamis lullen haar met
fchaamte verderen. Het foet iagchen dat
de dienders oogen bedriegt , tonnende een
vrolykheit des herten en monts 5 lal zynals
de hare gewoon is te weien. Haar reine
kleed inge ia 1 fy van Söfandra ontleenen. De
maat van ouderdom na die van Ctfkhfr. Ik üe
dat Fraxiteles dit wonder wel heeft afgeme-
ten. Wel wat dunkt u Folyfirate , fal dit niet
een fra^ af beeltfel zyn, na dat het volmaakt
fal weien ?

Pol. Maar een ding hebt gy nog verge-
i ten.

L u c. 't Geen gy fegt is wei groot, maar
s

t is feer klein by het geen nog overig is

:

want alles behoort fyn volle koleuren te

(Z 2) heb-
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hebben., het fwart en wit moeten op hare

behoorlyke plaatfen geplaatft werden , en

het root daar het beft behoort. Wy zyn nog
in gevaar , dewy 1 bet voornaamfte nog ont-

breekt. Waar lullenwy dat van daan halen ,

uit de befte en voornaamfte lchilders ? dan

moeten wy Volygnotus , Euphanor , spelles en

Mtio hebben. Euphmor ia! de hairlokken

fchilderen , 'gelyk als die van juno, Tolyg-

mtus&e vvymbrauwen metderoode wan-
gen

,
gelyk a!s die van Cajjandra te Delft. De

kleedinge zy feer dun , en los om het lyf

neerhangende. Het overige lyf fal spelles

voltoijen na het beeldfel van Vacata ,
ja foo-

danig, dat hy daar niet te veel wit, nog te

veel rood onder mengt. De lippen moeten

zyn , als ALtio aan Rboxana fchilderde : of la-

ten wy liever Homerus , spelles , en Eupbranor

(verfuimende) aan nemen om tevolvoeren?

Gelyk als hy eenkoleur gaf aandefchenk-

kelen van Menelaus , vergelykende die by

Elpenbeen , dat met de purper-gevende

oefter bdchildert is, laat alfoo het ganfche

iighaam befchildert zyn. Derhalven laat

hem felfs fchilderen met koe-oogen , dat is

:

met feer fraije en aardige oogen. Laat dien

Tbebuner Poëet ook komen , om hem in de

wymbrauwen te helpen , om de wym-
brauwen met een aardigheit uit te drukken :

Homerus fal haar al lagchende maken, met

witte fchouders, en roofen roode vingers.

Vorders fal hy de gouden Vems beter gely-
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ken als de dogter van Brifeus. Dit Tullen dan
! de 'Beekhouwers, Schilders en Poëten doen,

I

dat fy Teer minnelyk ichynen , dat fal de

|

pligt van Gratia zyn , of liever van ai de
1

Gratiën en Cupidoos. Wie kan fuik een beek
maken?
Pol. Dit is een godlykwerk, Luciane

$

I
dat Iiipiter van den hemel heeft afgelbnden

,

S

dat buiten alle twyfei by de góden volmaakt
fchynt. Wat hebtgygefien dat fy deden?
Luc. Sy had eenige Koninklyke brie-

ven in de hand, die aan beide zyden toege-

vouwen waren : d’een had fygeiefen, en
d’ander fcheen fy nog te fullen leden : en on-
derbet gaan fprak ly eenige, ik weet niet

wat voor woorden , tegen hare kamenie-
ren, die ik niet verftaan en konde : onder
«het lagchen fag ik haar tanden , de welke
feer wit waren , en aardig tkamen-gevoegt,
k Was of gy een peerelfnoer faagt , foo digt
en fray waren fy in haar order geilek 5 daar'

by quam ook nog de fchoonheit van de roo-
de lippen: k was of het vers gefaagt elpen-

been van Homerus was. De eene was" üiet

, fereeder nog hooger als de ander. Somma
het was verwonderens aan te fien

,
gaan-

de alle menfcheiyke fchoonigheden te bo-
ven.

Pol. Ruk een weinig. ïk weet, ik weet

»

wat voor een vrouw gy meint, om dat gy
haarvaderlantfegt , met de befnedene, en
daar by ook foldaten. k Is de Konings

(Z 4) vrouw
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Trouw , myirlieve man , die met ibo veef
namen bekent is,

Lu c. Hoe is haar naani ?

Pol. Die is feer loet en genoegelyk, ook
in al iem an leren minnely k .£>y heeft de naani

van dat fohoone vrouwmens van ^tbradates*

Ik mdngy hebt Xenophon daar menigmaals
van hooren roemen.
L u c. ’t Is of fy voor myn oogen gefchil-

dert (laar 5 foo menigmaals als ikdieplaats

van Xenohbon door-lefe 5 foo ik haar maar
niet hoor fpreken, terwyl fy verhaalt Wat-
'er gefchiet is, hoe fy haar man in de wa-
penen brengt , en na de kryg fcnd.

Pol. Gy hebt haar maar eens als een
biixem geiien : ik weet nier hoe gy haar ge-

daante ibo afmalen kont, hoe dat fy mee
jredenen > aardigheit en minnely kheit be-

gaafr , daar by de goddinnen by na overtreft.

Ik weet van al dit doen, die haar landsman
ben, en dik maals in gefprek met haar ge-

weeil heb
, gy weet dat myn gewoonte is

,

de aangenaamheit der manieren , beleeft-

beitjgroothei tigheit, zedigheit en fchaam-
te, boven de (choonheitte ftdlen. ’t Iseen

(aak die waardig is boven alle andere gaven

<k$ iighaams geagt re mogen worden. Want
het (oude belagcheJyk zyn , dat ymantde
kieedinge boven het lighaam foude agten.

Ditfchynt my een ikhoon heit , die alle an-

dere te boven gaat , wanneer de ziel met
groote deugden verejert , cn het lighaam
een onbcrifpelyke gedaante heeft. Ik weet-
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*er yerfchafdp die in uïterlyke .en 1'igh.ame-

lyke frajigheden uitbekende zyn
; maar

wederom ter contrarie in goede deugden.
De (iilkë' dunkt aiy , zyn de tempels van
^('j'jnengelyk, welke van binnen feer heer-

iyk en kofrdyk met gebeenten verciert zyn:

maar foo gy . van binnen ter degen inliet *

fult gy een aap vinden , oyevaar, een bok , of
een kat. Alfoo gaat het Ook met de vrouw-
luiden : Want de frajigheit des .Hghaamsen
doet niemant uitmunten t maar de treftèly-

fee deugden des gemoèds. Ik fégntetdatie
alleen met purpere kleding, gout ofgebeen-
ten verciert is , maar ook rnet alderlei deug-
den

,
gematigtheit biilykheiten meeran-

dere.

L u c, Gy fult uwe reden met de maat be-
talen , of liever wat milder, want gy kunt
het wel , en gy fult ons een gèfciiaduvvt

bedt des gemoets toonen 5 op dat wy ons
niet over de helft vem ondeten.

Pol. Gy begeer t een- gmote fa ak van
my , en niet feer ligt om die mèt redenen
uit te drukken. Om foo een Bedt af te ma-
len , heb i k niet alleen de Beenhouwers of
Schilders van doen , maar ook de Phüofo-
phsn

5 om wegens hare regalen foo een
beek te voltoijen , en k fel ve na de oude wy-
fe te formeeren. Maar laat ons tot de fake
komen Laatfé èeflï een foete rieten kon-
nen by brengen, op dat hare honig- ibetc taal

beter ten monde uitvloeit, kis Homerus ge-
’fejgt heeft van lekereu ouden Tjliusi AI de

(L ƒ) - klank
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klank* van de woorden moeten feerlieftaal-

ligen aangenaam zyn , en niet hart als die

van de mannen : ook met al te klein of ge-

broken
,
gelyk de half ontmande : maar

gelyk als die van de jongetjes ,
wanneer fy

nog niet manbaar zyn , foet ,
aangenaam, en

in hooren vriendelyk. Als fy ophoud met

fpreken , dat de ftcm nog als in d ooren

klinkt .* dader als een echo by kome , om de

ftemme te verlengen , hare woorden zyn

ook vol raad en daat voor de aanhoorders.

Als fy dan met die klinkende ftemme begint

te lingen , voornamelyk voor de Cither,

dan is het tyd, gelykerhand te fwygen : alle

andere gefangen van Ys- vogels, Krekels en

iwanen, die lullen daar niet by konnen hou-

den. De Nagtegaal , zynde de Dogter van

Tandion , {oude daar niet by halen, alhoe-

wel ly vry wel lingen kan. Orpheus en

phion (welke men legt dat de gemoederen

wonderlyk konden opwekken ,
die de boi-

fchen en fteenen agter haar konde doen vol-

gen) haar gehoort hebbende, fouden hare

Cither verdaan , en na hare fbete fangen

kiifteren.Want deover-een-komftder Hem-

men , dat de felve niet te hoog nog te laag

gaan, de dag der vingeren ,
enbevingeder

deelen , waar fou dat die<n Thracer van daan

hebben, en die in Cilheron de often weid?

als gy haar hebt hooren fingen , Luciane, foo

behoeft gy voor geen wanfchapen Gorgomt

te vreefen , maar gy fult de deugt der Sirenen

hooren, Gy lult daar foo op verfot werden ,
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dat gy uw vaderlant , en al uw vrienden ver-
geten Tuit

:
ja al had gy u oo»en metwas toe-

geflopt , foo fou de klank daar nog door ge-
hoon worden. Sy maakt fuik een vermaak
met haar Hem , dat gy fou leggen dat het
Terpfichom , Melpomenes

, of Calltopes door
haar lieffelykheit waren. Ik weet 5 om met
een woort te leggen

,
dateer foo een Hemme

noit te voren meer gehoort is , als door die
lippen en tanden komt berflen, foo een hebt

gy gefien als ik feg : denkt ook dat gy haar
gehoort hebt. Maar ook een fuivereen vol»
maakte lonifcht fuiverheit en taal , en vlugge
woorden in ’t fpreken , opgetoit met kloeke
pronk-woorden , 't is niet genoeg te ver-
wonderen. Dat is by haar als ingebooren ,

want’ten pafle in defe reife nier anders. Sy
vermaakt haar grootelyks in Poëten te le«
fen , dewyl fy geboren is in de Stad , daar
men fegt dat Homerus geboren is. Hier hebt

gy nueen middelmatig bedt, LucUne,]]aat
ons nu voort gaan. Ik wil geen een maken
uit vedderlei , als gy (want dat is te gering)
maar laat een heelt met alle deugden afge-
fchildert werden > volgende de faam van
het principaal.

Luc. Ik verlang daarna, alsof gy my
re bruiloft genood had :gy fult my meteen
veel grooter mate toe- meten. Ga maar
voort.

Pol. Om dat de kennis van alle eerlyke
en betamelyke difciplinen noodfakèiyk
^yn 5 voornamentlyk die uit gebruik en

(£ 6) over»
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overleg heflaan; wel aan laat ons die dan

veelvoudig hellen , op dat wy niet minder
zynalsgy. Sy wert dan foo afgemaalr, als

een die alles goetste gelyk heeft , van wel-

ken Helicon overvloed van heeft. Geenfins

als Cliö , Teljmnia, Calliope, ofandere , die eik

maarin eene fake uitmunten : maaronfefy
in alles uitliekende en wetent. Derhalven

moet fy foo wel de gaven hebben van Aier«

cuur als van ^4'polio : ’t geen de Poëten hebben
verciertjofnaamrugtige Autheuren gefchre-

ven , enPhilofophen geprefen, daar mede
fy dat Beelt verciert hebben. Niet alleen

met een penceel gekoleurt , maar t’eene-

maal met verf doordrongen, hls my te ver-

geven , dat ik hier niet een principaal van

toonen kan , waiit geen der Oude hebben

daar gewag van gemaakt. Laat dan dit hei-

ligeBeeld de Goden opgeoftert werden: foo

my denkt , is daar niet op te feggen.

L u c. Dit hebt gy feer wei geklaartPo-

lyfirate.

Pol. Nadefen moet ook het Beeld van ver-

hand en wysheit afgebeelt werden , hier toe

hebben wy foo veel exempelen van nooden»

voornam entlyk oude , en dat eenige van

lonien. De Schilders en konftensars fullen

zy tiJEfchines de vriend van Socrates,d ie in het

naa-bootfen fyn nieefier nier en vond: die

weleertyds met eenige gracie en aardigheit

yts afgeraaalt hebben. Vorders^fpafïa den

Milefer , door welke de feer wondcrlyken

@/}’W2j?iu fdfs bewaart is, geen onhiUykex-
em«
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erïJ'pel van verhand vóórhellende, wat er’

varentheit in faken , wat een doordringend"

! heit in burgerlyke faken, watneirhigheit f

dat fullen wy alle tot ons beeld brengen »

om ’tfelve onberifpelyk te maken. Alhoe-

wel fy klein afgebeeld is , foo behoeft ly

vooreen Colojje niettewyken.

L u c. Waarom fegt gy dat ?

Pol. Om dat de beelden ook niet alle

even gelyk zyn in grootte. Het out Rcpu-
blyk van Schenen , is niet als de tegenwoor-
digeRoomfche magt. En alhoewel die al

gelyk waren, foo is die nogtans grooter,

! zyndc gefchildert op een groot panneel.

Laat ons het tweede en derde exempel voor

den dag brengen , te weten Theano , en de

Verfe maakher Lesoia met Viotma. Theano

fal de groothertigheit by brengen , Sappho

een vermakelykheit van een wel opgevoed
leven , en goede gaven van een

wel afgerigt en gefchaaft verhand. Hangt
dit op-geofferdé Beel t vxy op Lucians .

Lu c. Ik moet het bekennen Tolyftrate ,

het is feer wonderlyk. Ga maar voort de

andere deugden op te halen.

Po l. Laatfeby Theanes , de vrouw van

*Antehor vergeleken wérden,ook hj^Areta en

kaar dogter Nati/tca^i of wie daar nog meer
overvloedige fedigheit hebben. Laat by

I

haar nog gevoegt werden de. fedigheit die

Homerus de cjogter van Jcarus toeichrijft.

Soodanigen bedt heeft hy van Tenelope ge-

maakt, als ook om de gemeenfaamheit van

(Z 7) naam ;
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naam : de vrouw van ^ébdarata daar wy ter-

ftont van fpraken.

L u c. Gy hebt het onverbeterlyk ge-
klaart Folyjïrate , gy zyt by na al op het
eind»

Pol. Nog is ’t niet altemaal opgehaaIt s

Vprincipaalfte hooft- huk is nog agter : de-
wyl fy nu in foo een fortuine is, moet fy
niet te leer opgeblafen zyn dat het een an-
der moeijelyk valt, maar haar middelma-
tig houden , en tegen de aankomende vrien-

delyken lieftallig: even als y mant die fyn
eigen magt niet en gebruikt , de' behulpige
een hand bied , die fy dan feer gelukkig ,

welke alleen de nyd kan ontvlieden. Niet
volgens dc Homerije , die over de men-
iehen hoofden gaat, endelelve vertreed $
3
t welk die menigmaals gefchiet, die ge-
ring Van aart zyn

; en door de fortuin te

feer verheven : welke haar eigen meefler
niet zynde, een Karos met Paarden dienen

te houden , om ’tfeiltjen in toptefetten, niet

denkende dat haar de vleugels konnen fmel -

ten als die van Icarus , en van boven neder in

de zee vallen. Maar die ’t exempel van Z><e-

dalus navolgen , en de middelmaate hou-
den, die bly ven behouden.

L u e. Soo moet het zyn Tolyflrate : de
fchoonheit des lighaamsalsdie van Helena »

moeten niet alleene zyn, maar ook de ga-
ven die van binnen komen. Waardig loo

grooten Koning, die dat onder de waardig-
fte fchatten van fyn andere goluk moet re-
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kenen. *t Is feker geen vrouw van een klein

geluk, op welke dat van Homerus wel ge«

paft werden , datfe in fchoonheit met den
gouden Vernis kon twiften , en in deugden
fig naaft Minerva mogt fetten. In alle (luk-

ken kan fy met geen vroumens op de wee-
relt in gelykenifte komen , volgens de felve

Homerus.

Pol. Gy fegt dewaïrheit, Lucianej laat

ons 't geen ik toegebragt heb na het lig-

haam
, en gy na de deugden by een fmel-

ten, en een beeld daaraf maken ; (uilen wy
dan niet yts wonderlyks vertoonen , foo wel
die heden by de góden komen , als ook dié

na ons (uilen komen. Dit mein ik , fal lange

(land houden , als eenig van spelles , Tarrha-

fius> of Polygnotusï Dit (al dan het volmaakt-

fte beeld zyn, niet uit hout of (leen ge-

j

maakt, maar van de Sang-godinnen felfs

na de konft gevormt.

LUC I ANUS
van de Beelden.

1 ..

J)it is een vcrantwoordinge tegen diegene>

|j

die bier boven tegrooten eter van de Beet-

|

den maakten.

Polystratus en Luciamus.

Pol, 0 Nder allen fegt het vrouwmens 9^ Imkne 3 ik hebbe uwe genegent-

heit
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heit t’my waarts bevonden : ah ook dc eere

die gy my feertr.effelyk door dat Boek , het

weikgy uitgegeven hebt, gelieft hebt aan

te doen. Niemant foudc my lbo overvloe-

digpryfën, ken ware hy my feer genegen
was.Maar opdat gy weten moogt hoe ik te

mo;ede ben , foo wilt dirvan my pordeelen.

Ik heb anders weinig vermaak inluiden die

geteert zyn in ’t pluimftryken. * want dat

fchynen my bedriegende guigelaars te zyn

,

daar geen goeden aart in is. Want als, my
ymant boven maten feer verheft > werde ik

befchaamt , het fcheelt my dan feer wei-

nig of ik ilop myn ooren toe, welke laak

mydan bekgchdyk fchynt. De pryfingen

zyn te verdragen , voor foo verre , als ymant
die geprefen wert, bewuft is dat het foo is

,

waar over hy geprefen wort. k Geen dat de

maat te bovengaat, is vol bedriegerien en

plüimflrykerien : fommigezyn daarmede
vermaakt : het gaat even alsof men oude

luiden om haar jonkheit prees: ofdiemif-

maakt van 1'ighram zyn , by defchoonheit

van Nireus of Thaones vergeleek. Want die

meinen dat iy door dat prylèn des te beter

fullen werden , en een out man weder jong

fal werden. Ik weet dat Telia van die opinie

isgeweeik

,

: dar. het pryfen gout waardig fou

zyn , wanneer het daar mede te doen was.

Het is als of ymant die een leelyle aanligt

had v een moy mofn aan ligt aan dede, en

fig met die fchoonhelt ten hoogften ver-

maakte i voornamentlyk waaneer hy 3 at

felfs
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felfs kon afleggen , en van een ander ver»

mindertwerden : hy fou Teer beiagchelyb

&yn , dat hy fyn leelyk aanflgt met een

aangenomen form bedekte, of dat y mant
klein zynde , met hooge fchoenen ging *

en tegen ymant in gróote wilde twiften, die<

een el Ie grooier was. Daar is een fekcr

vrouw- menfch van de Poëten beroemt , die

feer klein van ftature was, welke geroemd
isdatfe verftandig en lang van lighaam was:
bier over was fy leer verblyd , als of door

I

ditftreelent gedigt, yts tot haar grootte ge-

daan wierde : van blyifchap floeg iy haar

handen te famen. Dit fong de Digterliaar

dik vyls voor, als hy fag dat fy daar door

vermaakt wierd , tot dat hem ymant in het

oor luiflerende, feide : houd op my n vriend »

!

op datgy het vrouwmenfch ook niet doet-

opftaan. StYatonice de Huisvrouw van Seléü-

1
en; is ook diergelyks feer belagchelyks ge-

il beurt , die wilde de Poëten een talent aan ge-

munt geit geven , die van haar allen de befle

van hare hairlokken konde pryfen : want fy

was by na heel kaai op 't hooft.. Dewyl fy nu
alle wiAen dat fy kaal was, foo feiden fy on-

der malkanderen dat haar hairdoor lickte

I uitgevallen was. Niet te min- fongen die

vervloekte pl usm dry kende Poëten , dat fy

fchoon Hyacynthen hair had , 't welk haar

I

om het hooft krulde. Dit alles belagten fy *

j

flensde dat het itoire was om te ilreeien; want
fy prefen ’t niet alleen , maar fy vonden vor-

!|

der oceafle> cm harepluimftrykerien pp de
ko-
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koleuren vorder in het werk te Hellen. De
meniehen hebben vermaak,feide ly in fdiil-

derien, voornamentlykin die , in welke fy

wat mogen afgemaalt zyn. Want daar zyh-
der diefeggen tegen de konftenaars, dat het
geen haar misdaat in ft aanligt, een weinig
ilrëelen moeten jen aifoo bedriegen fy haar
ielven en een ander. Sy kon niet lyden dat

gy haar by luno en Venus vergeleekt. Want
die gaan my en de menfchelyke natuur ver-

rete boven. Ikheb fulx*’noitgedagt, myte
vergelyken by ?enelope> Oreta , en Tbeanes:

ik laat Haan by de goddinnen. Ik houw my
feer afgekeert en eerbiedig ontrent de Go-
den. Dierhalven is’er gevaar van de Nerei~

den alleen in form , luno en Venus heeft ly in

groote waarde gehouden. Gy fult dat moe-
ten herfchryven Luciane , of fy fal de Go-
den getuigen , dat gy fulx tegen haar wil ge-

fchrëven hebt, ft Is haar leet dat het Boek
publyk is uitgegeven, ft Sou dogt haar, voor

een fout gerekent werden, foo fy daarby
bleef, dat fy Venus van Gnidien , of die in de

tuin, gelyk was. Sy heeft my belaft uw te

vermanen van ft geen fy op het cierlykft

hebr gelieven van haar te fchryven, datfy

niet en wilde boven de menfchheit gepre-

fen werden. Maar gy verheft haar boven de

Hemelen , haar by de goddinnen vergely-

kende. Sy begeert dat gy fult weten , datfy

niet onbedagtiamer is als ^lexander de Groot ,

welke een Architekt had , die beloofde den

Berg 'Jétho de gelykenilTe van *4lexanders we-
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(en te geven > welke de deden in fyn beide

handen had» maar hy dagte dat het werk

van den bouw-meeder grooter was, dan des

felfs kragten vermogten , en bedwong des

felven mans Iigtvaardige onderneminge j

niet vermaakt zynde met foo een llatie als

een Koloffe. Hy wil dat tho op fyn plaats

foudeblyven, en foo grooten hergnaduf-

danigen lighaam niet wilde formeeren, Hy
prees ~4lexander, om fyn groote moedighei^

feggende dat hyopiboeen manie? gruoter

(lokbeelt in de gemoederen der menichen

;

foude verwekken als ^Aftho felfs , by welke

fyn geheugenilfenoit derven en foude. Hy
was van geen kleine ofgeringen aart om foo

een ampele en ongewoone eer te veragtem

;

Sy prees ook u maakfel , en verwonderde

haar over de neirdigheit: dog willende de

gelykeniffe niet aannemen. Want fy lig foo-

!

danige niet waardigagtede. Derhalven ver-

foektfy dat men haar met menfchelyke ko-

leuren af fchildert , en hare deugden op-

haalt , laat de fchoen niet grooter zynals

de voet, op dat my de mond niet gedopt

j

werde. Ik hoor , fegtfy , dat veele verfeke-

l
ren (waar van gy wyfe mannen de waarheit

I

weet) dat deOlympife overwinnaars geen

beelt mogen hebben dat grooter is als haar

lighaam. maar dat de Griekfe Regter daar

oppade, da: niemant ligtvaerdelyk boven

de waarheit gaa > want alles wert naauw-
keurig afgemeten na de groote deslighaams*

want anders foude ’t fel ve afgekeurt .wer-

de
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d en. Denkt dit dan Luciane : voor eerft , hoè

gy u boek verandert , en k felve op een an-

dere manier vereiert, op dat gy niet tegen

de góden en fondigt. Sy heeft het leer qua-

lyk genomen , en kreeg onder het leien daar

een fchnkvan, en bad de goddinnen datfy

haar wilden gunftig zyn Het is haar te ver-

geven foo fy qüalyk gedaan heeft. En om
de waarheit te feggen , ik getuige fulx felfs.

fagik het ook niet , hebbende myn oogen

alleen op het fchrift. Maar foo ras als iy my
daar kennis van deed , moeft ik dat felfs be-

kennen. Als wy yts van feerdigte by iien ,

fuilen wy het menigmaal s niet konnen ftenj

maar foo daar fpatiegenoeg tuftchen beiden

is, foo fullen wy het alles van deel tot deel

wel konnen iien. Nu dewyl fy 'een menfeh
zij nde,by Imo en Venus vergeleken weit,wat

j

isdatandér's , dan de godinnen hareagtinge

tegenftreveiyk te verheften ? want in fulke

vetgeiykinge wiert het gene dat matig be-

hoorde te zyn, te groot, en ’t gene groot was,

te klein. By exempel , foo d^ar een s twee

met malkander gingen , d’eene was leer

groot vanlighaam , en d’ander buiten ge-

meen klein , foo men die moefte gelyk ma-

ken , fou d'eene d’ander niet in groote te

boven gaan ? ja al was het dat hy op iyn

toonen ging ftaan : maar foo het nog al

moefte gefehieden » moeft de grootfte fya

hooft buigen, en lig lager toonen. Even

gefchiet het in de Beelden ; want de deug-

den van een menfeh nemen foo veel niet

toe > I
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I toe, als de góden in dat kas vermindert wier-

den. Wanneer her een (legt menfch gedaan

Jhad , foo fou daar lbo naauvv niet op gelet

geworden hebben, dat het door godloos-

heit gefchiet was. Gy vvqrt niet genoot-

jj

laakt', devvyrerfoo veel fchoone vrouwen,

||

zyn , u toe vlugt tot Iuno en Venus te nemen»
Siet dan toe Luciane , dat gy die Nyd van

u en hare fchouders fchut. dt Komt metu
manier niet over een , wantgy zyt niet ligt

genegen yts te pryfeniik weetniet hoe koek-

koek dat gy (oo ligt van linnen verandert

zyt, gaande nog de maat te buiten. Dieeer-

tydts daar foo fpaarfaam in waart, zyt gy
nu de aidermildelykde van allen. hEnial

I ugeenfehande zyn, dat, het gene gy uit*

j

gegeven hebt , cens met een wat verbetert

,

geiy k Vbjdias dede, wanneer hy by de Eleën ,

Jupiter gemaakt had. Want hy ftond agter

de deur,wanneer hy fyn werk de menfehen
eerfl toonde , om te hooren wat de men-
fehen daar afleggen fouden : de fouten dan
die daar van gefegt wierden, verbeterden

hy terftont als het volk weg gegaan was: hy
agtedat foo veel oogen meer fien konden
dan twee y alhoewel hy felfs wel vvi£ dat

hy Vhydias was. Dit feg ik u dan van haar en
mynent wegen , en ik rade u fulkstedoen.

Luc. Ik heb noit geweten TolyfiYate>dzt gy
fo een redenaar v vaart. Met die lange woord-
leden hebt gy myn Boek verfoeit , en geeft

mygeen hoop om tny te verantwoorden :

' gy hebt het regt verongelijkt, myn Boek
ver-
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veroordeelende fbnder Advocaat, ’t Is ligt

overwinnaar tezijn als men alleen loopt.’t Is

niet te verwonderen dat ik een gevangen

man ben: daar is geen waterlooper geweeft ,

nog tyd om te antwoorden. Gy hebt feer

qualyk gedaan , dat gy te gelyk hebt be-

fchuldiger en regter gewee ft. Wat wilt gy ,

dat ik my op de iake verlaat die den raad be-

floten heeft, of volgens Himer<eus myn ou-

de deuntjenfingen? otgeeft gy my tydtot

een ander oordeel ?

Pol. Ja, foogy wat hebt, om wel op

’tftuk te paften. Dan fullen uwe partyders

niet (gelyk gy legt) daar over fitten , maar

uw vrienden. Ik ben te vreden, om metu

over het vonnis te fitten.

Luc. Hetfchyntdatik my moet verde-

digen fonder haar tegen woordigheit : maar

het fal nog al voor ’t befte zyn j
dewyl het

my geboden is , moet ik my tegen wil en

dank verantwoorden. Maar lbo gy belooft

had, datgy dufdanige bode by haar waart,

als dehareby my , ik derfhet wagen.

Pol. Weeft goets moets Luciane , ik fal

uin ’t antwoorden niet feer hart vallen, legt

maar met korte woorden, om het beft te

Iconnen onthouden.

Luc. Ik had wel een lange woort-redea

van doen , om foo een fcherpe befchuldin-

ge tegen te gaan. Om uvvent wille fal ik

de felve nogtans feer verkorten. Dierhalven

fultgy haar dit boodfchappen.

Pol. Geenfins, Luciane , maar gy fuk

fpre-
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fpreken als of fy daar by was : en dan fal ik

fulx by haar na leggen.

L u c. Als het u belieft Volyftrate ; ly is te-

genwoordig, en heeft te voren gefegt, het

geen gy van haar aan my gebood fc hapt
hebt. Onfe tweede reden fullen wydapnu
beginnen. Ik en wil niet datgy openbaar
maakt, *t geen rny wedervaren is. Gy hebt
my een beving op den hals gejaagt! ik fweet
van bangigheit. Schep moet, ik fal even-

wel beginnen : daar is geen uitvlugt , alhoe-

wel ly prefent is.

Pol. Lieve Iupiter, fyfietfeer vriende-

lyk. Aanfchout haar lieffelyk geligteensl

daarom begint met vrymoedigheit te fpre-

ken.

Luc. Gy, fchoonfte der vrouwen, wel-
ke foo gy meint , boven maten verheven
zyt , kan niet bevinden dat ik uwe deugden
te veel geprefen heb $ u gely kende by de
goddinnen , want dat is wel het principaal-

de daar ik van gefproken heb. Ik bid u dat

gy my fulx vergeeft, ’t isde fchult van on-

kundigheid Ik had noit een ander voor defe

foo afgemaalt : my dunkt dat ik na de vvaar-

digheit nog te weinig gefproken heb. Ge-
denkt eens , wat groote lof ik nog agter ge-

laten heb , als ook van het goede levem
Want die de góden neerdelyk eert, die zijn

onder de menfehen de bede te rekenen : foo

ik fulx op een nieuw moed maken , en een
ander beelt hervormen > fou ik daar niets

van derven afdoen, maar dat fou ik daar nog
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by doen, als het hooft van alles, ’t Is een

teiken van een moderaat gemoet, te feg-

gen, dat ik u boven maten geprefen heb,

hier toont gyu des te waerdiger ,
om

met overvloedige lof uifgebreit te wer-

den. U\ve faak gaat volgens het fpreek-

woort van Viogenes , welke gevraagt zyn-

de hoe men beft glorie kon verkrygen, als

men (eidedathy de glorie veragt. Ik mogt

ook foo wel feggen, als my y mant vraagde ?

die lof waordig zyn , zyn defe, die minft

willen geprefen werden: dog ditkomt niet

tot de faak. ’tGeen ik te antwoorden heb,

is dit: dat ik u vergeleken heb by Vernis van

Cnidien en by die inde tuin, ook by Juno

en Minerva, dit fchynt u buiten de m.aaten

regel tczyn; maargy moet weten dat men
de Schilders en Poëten wat toe geven moet.

Ik agte dat de pryfende meerder eere toe-

koomt, alhoewel onfe redenen wat ilegjes

,

en met geen digjes opgetoit zyn. Hetpry-

fen is een vrye laak , welkers maat niet en

kan bepaalt werden : maar hy legt lig daar

op uit , om , die geprefen wert, op het

hoogfte te pryfen. Ik fal dat nier doen , om
niet onvohrligtig te fchynen. Gy weet dat

ik een prys*reden voor had , en die men
pryft, moet men dan vergelyken by Beel-

den en andere exempelen. Het principaalfle

befhat hier in , <>m yts wel af te fchetfen.

Men kan het niet voor goet oordeelen, wan-

neer men gelyke , of üegter gelykeniflèn

daar toe gebruikt 5
maaralleen, wanneet

yts
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yts alreede ineüimcis. By voorbeelt ,
foo

y mant een hont foude pryfen , om dat hy

grooter wasals een vos of een kat, fou d t

een faak zy n om te pryfen ?
geenlms. Maai

foo hy by een Leeuw in fterkte en kiagun

vergeleken wert, gelyk de Poëet ingt vve

gens de hont van Owm, welke fegt dat f

de Leeuw-verflager is. Wederom foo men

Milo van Oraton of Glaucus van Caryften vvi

pryfen, en men feide dat hy fterker was als

een vrouw , foude dat niet met regt eaggc

lyk zyn? met wat lof heeft dien detngen

Poëet defe Glaucus niet verheven v was het

wel by de fterkte van Pollux, of dien yter-

hertigen foon van ^tlcmena ? neen : maar

hy vergeleek hem by de góden , en iare

afbeeltfels. Nogtans heeft Glaucus fulx met

oualvk genomen. Ook hebben de góden

dat óp Glaucus of op den Poëet gewroken ,

als of het godloos waar gedaan geweeft.

Maar fy zyn beide in groote eftime by de

Grieken gehouden geweeft: Glaucusom üjn

fterkte, en de Poëet om lijn groote uitfte-

kende geleertheit. Derhalven neemt met

qualyk , dat ik in royne reden een iiooger

voorbeelt gebruikt heb. .

Daar naïpreekt gy van pluimftryken.fe^-

pende- dat gv die ftreelende luiden batig

f daip^hkub,g.lykhe,b !hr.:

maar ik wil het we,k van een pryler en

pluim ftryker bepalen. Want eenp uimft.y-

ker die om fijn eigen profyt pryft, nee. *

dat hy fonder de waarheit alles boven m -

II Veel*
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tenpryft. Liegende feer onbefchaamdelyk,
Therfites voor Teer lelyk uitmakende , en
*4chilles voor feer ichoon : en dat Neftor de
jongde was van allen die van Troien qua-
men. Hy fou wel heilig fweeren, dat de
foon van Crafns beter kan hooren als Melanu
podes.en Jphnea fcherper kan den als Lynceus ,

wanneer hy met liegen maar een weinig
winde kan doen. M.aarde pryfer liegt niet,

n°g hy doet daar nietby, of het komt te

paffe. Maar het goede dat in de natuur is, al

Jioewel het niet groot is, vergelykt hy by
het gene grooter is. Hy

. fou wel feggen als

hy een paart wilde pryfèn , dat het van na-

tuur ligt en wel in ’tloopen was.

Het paard vloog doorbet gras , en’trvydbe*

faide land.

De halmen onbefchaad , liet hy in veile ftand.

Wederom fchaamde hy niet te feggen, de

fneldeder paarden.

Soo wederom een kodelyk huis moed
geprefen werden , fou hy fander fchroom
leggen:

Het tvas een iaat ,
gelyk

~4ls die van ’t Hemelryk.

Sulksfoude een pluimdryker wel op een

verkens-kot derven paden,wanneer hy maar

een gefchenkje daar voor te verwagten had

Gelijk dien pluimdyyker van Demetrm Pa-

lm-
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Irott'U ,
als hy f»g ebt fy allerwegen om te

pluimftrvken aangewent hadde , was ny

gewoon' Vmetrm te pryièn , die difcwyls

niet een moeijelyke hoeft gequeltwas, te

weten dat hy een aangenaam geluit door he.

hoeften gaf. -

Behalven dit IcenteiKen ,
gebruiken de

pluimftrykersal tegrooten overvloed in het

pryfen : maar die waarlyk alleen pryfen,

gebruikende middelmaat, en biyvcn bin-

nen de palen. Dit is dan genoeg tot onder-

schei t , waar door gy de goede met de qua-

de niet behoeft te befchuïdigen. Vergelykt

dan eens het myne by de pluimftryker en

depryfer, opdatgy fie-n naoogt wie ik ben,

en wat ik gedaan heb. Soo ik dan yts onge-

riinits by het Beek dat te Cnidtm is ,
vergele-

ken heb , fou ik met regt veragt werden, en

ook groeter pluimftryker zijn als Cynathus.

Gv mogt feggen kgeen de fchoonheit be-

langt , kan ik toekan dat gy pryft; maar

ik (ikkan dog niet fwygen) heb ü,ó ichoort-

fte der vrouwen, daar noitby geleken, maar

alleen by de Beelden van fteen .
koper,

hout , elpenbeen , &c. die van die deftigs

werkbafen gemaakt zijn. Dat ik menfehen

vergeiyk by het gene van menfehen^ ge-

maakt is , is niet godloos , dunkt my , t en

zy ny vermoede Minevva te zyri ,
welkers

-Beeld Vhidicis gemaakt heeft, ofte V*mVte

Cnidien

»

dat Tranitdcs gefchildert heetr, Gy

moet fulx van de goddipnen niet vermoe-

den ,
welkers bcdtenilïcn van geen

(Aa i) fchcii



55^ Lucianus
ichcn konnen nagebootft werden : en wan-
neer ik iu lx al gedaan had , foude dat myn
vond niet zyn

i maar verfcheide Poëten,
voori^amemlyk Homerus, u mede - burger
(die ik om my te helpen , uit de hel falop-
roepen) hebben my daar in voor gegaan

: gy
hebt hem felfs menigmaals geleien. Wat
dunkt u wanneer hy van de Brifeije gevan-
genifTe fpreekt, welke de goude Vernis ge-
lyk was, befchreijende de verflagenen Pó-
trochis ? en een weinig daar na , als of het
weinig was dat fy Vemsgelyk was in fchoon-
te , foo doet hy daar nog by

Vit fchreijend vromv- menfeh isgelyk,

Ve Goden in’t Jupy nsche rjk.

Hoe dikwy Is heeft hy dit wel gefegr? fou
men hem daarom moeten haten , of het
Boek uit de handen werpen r of fal men
hem die vryigheit toelaten ? alhoewel gy
liet hem niet toe en hond , foo heeft hy nog-
taris de authoriteit al van foo veel jaren ge-
kregen : memant heeft hem daar oir in te-

gen gefproken of beihafr. Hy feit fulx van
een B.arhariich vrou- menfeh , hoe veel te

meer komt het u toe (ik fal hier niet veel

pryfen) die blyd , foet , en vriendeiyk zijt

,

te mogen vergeleken worden,
3

1 geen gy
met de goddinnen gemeen hebt ? Leed eens

h geen hy van Memnrmfchryk
;
yder van fy-

j

sic deelen vergelykt hy by de góden, en met
j

de oogen en het hoort by ftipiier , de gordel

by



tan de Bedden. 557

hy Mars

,

en de borftby Vtfuiun. Wedeiom

is hy den doottla inden Mars gelyk ,
dan ge-

lyk't hy hem by d’e&ne, en dan eensby de

andere God. D> n mifmnakten Fhrjger by de

foonvan Priamus? en Felida is dikvvylse.cn

God gelyk. . .
. ,

Gy hebt hem miffchien wel elders hoo-

ren leggen: dit fcboone vrauw-menfch is V e-

iiüs en Diana gelyk. Hy vergelykt de

menfchcn niet alleen by de Goden, maar

ook ielfs by de hairlokken van Euphorbut*

en by de vratien ,
’cwelk nogtans bloedig

was en ‘vuil van dof. Somma, daaris.noop-

croet bv Hommit genoeg j
ibo dat er niet een

veersi's , of daar fijn goddelyke vercterlelen

in Derhalven moeten ot deieichrmenuit-

gelchrabt ,
of de myne moeten voor goet

gekeurt werden. De Poëten hebben ook

folk een vryheit ,
dat gelyk Homerus de Go-

den ook by de aardfche dingen vergely kt

,

alshy feit dat luno ICoeije oogen loude neb-

ben : een ander fegt dat Vernis wij mbrauwen

heeft als de violen ,
en Aurora by den Rhodo-

dacldits. Aangaande de gedaante , my dunkt

dat ymant feer moderaat is ,
loo hy ymar.t

by de Goden vergelykt. Onder wat getal

i?,l men die dan begrijpen ,
welke de namen

der Goden navolgen ,
zijnde na Vtonyfuis

,

Hephceflion , Zenon ;
Èepnmts en Metrums ge-

i noemt ? Daar is een Ldtona geweeO:, de me-
vrouw van fittógowj Koning van Cypm: de

iToddmne heelt het nogtans niet quaitjk ge-

I
nomen ,

alhoewel Ty de felve als Niobe een

(A a 5) ftem
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Reen had konnen veranderen, om dcAigyp-
tenaars voorby te gaan , die de alderongeiuk-

kigfte Goden van allen, uit alkandere na-

tiën hebben , foo gebruiken fy de heilige

namen in overvloed. De mecfte nemen fy

uit den hemel.

Weeft dan hier over geruft, Tonder de wre-
kinge der Goden te vreefen. Want by aldien

daar yts tegen de Goden gefondigt is, foo
zijtgy buiten fchult, ’t en fy gy dagt > dat’er

cenige feit ftak in het aanhooren. De wra-
ke Gods Tal my wei vinden , wanneer Ho*
merus en al die andere Poëten zijn voor ge-
gaan. De voornaam fte der Phiiofophen is

noit geftrafc , welke fegt dat de menfch God
gelijk is. Daar was nog veel te feggen , maar
om alles ia de geheugenifte beter te houden ,

lal ik om Polyftrati wille aftbreken.

Pol. Ik weet of ik fulx ai veerdig ge-*

nocg fal konnen doen Luciane , foo woort-
ryk zijt gy geweeft met fpreken , buiten

het loopen van ’t water. Ik Tal ’t onthouden
ibo veel ik kan: engelykgy fiet, ik poog
tfelve met geflopte ooren tot haar over te

brengen, opdat ik niet wat vergetende in

confufie raak, cn van’tgemeene volk lee-

lyk uitgelaggen werd.
L u c. Gy moet nu forg dragen Tolyftrate 9

dat gy wel weet te antwoorden. Ik beveel

u dan de laak. Als de regters her oordeel

fpreken , Tal ik hier maken op ftjn tyd te
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LU CIA NI ESEL,
ofte Lu ci iis.

Dié is een vermakelykj en verjierde vertel-

linge , hoe hy in Theffalien rcifde , w
.

toover-kunft wilde heren
$
dcwyl hy

hier een preuve van nemen wil > werthy

vi plaats van in een l
rogel> in een E^el ver-

andert y in wclkejlaat hy verfcheide for-

tuimen heeft gehad ? welke daar na open-

baarlyi op het Theater door het roofen ei-

i » in een menfeh veranderde .

i TVl A Thejfalien reilende , had ik daar eeni-

gc befoinjes met een man, van wegen

myn vaders goet ,
ondertuflchen kreeg ik

eenige Theffalifche metgefellen , die naHy-

patet een (lad , die aldaar lag , wilden renen.

Ik eenige pakken by my hebbende , reed

te paard, daar by had ik nog een flaaf die

te voet ging* Onder het reilen w^ton onle

; difcourfcn hier en daar van ,
gelyk het dan

toegaat: foo quamen wy atlengskensby de

ftad. Ik vroeg aan haar of zy daar een bur-

ger 'kenden Hippctnhus genoemt. Ik hadde

eenige brieven aan hem , en met eerlen wil-

de ik byhem logeeren. Sy feiden my dat

|

fy den man wel kenden > en leiden daar by

;

dat hy ryk en gierig was ,
houdende huis

met een vrouw en meit: fy wefen my ook

I in watoortvan de (bd hy woonde, zijnde

fvn huis in een tuin : ik nam dan myn ai>

(Aa 4)
ichci£
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fcheitvan haar, en ging daar na toe. Ik klop-

te lag) es aan cle deur, lijn vrouw quam voor,

ik vraagden haar of haarman t’huis was,
fy vroeg wie dat ik was , en wat ik begeer-

de, ik feide brieven te hebben van Vecianus

denPatarenferSophift. Sy feide, dat ikwat
wsgten fou , en floot de deure toe : een wei-

nig daar na gebied fy my in te komen. In-

komende
,
graete ik hem , en gaf hem de

brieven over. Hy had begonnen avontmaai

te houden , fittende met fijn vrouw op een

klein beccktjen, en de tafel fonder 1'pijie.

De brief geleien hebbende , feide hy : Oe-
fen Vecianus is myn grootfle vriend, en de

beife vangantfch Griekenland , hy doet Teer

wel dat hy een s aan fijn vrienden fchryft.Gy

fiet Ludane, dat defe woonplaats klein is ,

maar bequaam om tewoonen, evenwel fco

gy te vreden wilt zijn, fal het groot ge-

noeg wefen. Sijn meit Takftra geroepen

hebbende , feide hy
:
geeft die man een rok

,

en legt fijn reisgoet aan een zyde
$ en brengt

hem na het bad, ’t welk hier al een goet

eind van daan is. Ik ging met Valeftra, die

myeen koflelyk huis toonde: daar fulr gy
te nagt in ilapen feide fy , en uwe jongen

fal ik ook een bed en kullens geven. Aisfy

my ditgeiegt hadde ,
gaf ik de meitgerfte*

tot voeder van myn paard. Ik ging dan na

het bad toe : en my gewafïchen hebbende ,

ontfing Hipparchus my (eer vriendelyk , en

gebood my naad hem te fitten.

Het maal was koildyk , de wijn aange-

naam
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naam en out. Na het eeren dronken wy , en

fpraken met malkander , daar na gingen

wv te üapen. Des anderen daags vraagde

HtpUarebus sny ,
waar ik henen ging ,

en hoe

lang ik by hem blyv.en foude. Ik ga naL<r-

riffa, feide ikj maar ik mein hier nog vyf da-

gen te blyven. Dog ik feide dat met met

meirdng ,
wantikwilde daar een tyd lang

blijven, om daar wat groots te ondervm-

den ;
door welkers tooverkuoften ik yts

i vreemts mogte iien : het zy een vliegént

I menfch, of die in heen veranderde. Hier

curieus oo zij nde, wandelde ik de had deur .

niet wetende hoe ik hier agfer foude ko-

men.
Ondertufïehen komt’ereen vrouws-per-

foonbvmy, zijnde jong en ryk: met ge-

bloemde kleederen veraert, fy had veel ha-

ven en gout , die fprak my aan , en (eide:

ik ben '^tW., een leer groote vriendin van

uw moeder , welkers kinderen no bemin

als myn eigen 5
daarom bid ie koomt tot

j

niynent logeeren. Ik feide: Lieve moeder,

I ik dank' u daar grootelyks voor. Ik wiwe

geern by u zyn >
maar ik (oude (chynen een

goede vriend te laken , foo ik fijn huis vei-

liet, ik ben met hert en zieiby u. Zy vraag-

den my, zijt gy gelpgeert by dien giengen

mparchas

,

Wilt jiulx niét leggen moeder

,

feide ik : hy is tegen my heel wel en tracta-

bel geweeft. Sy lagten ééns, en my by ae

hand trekkende ,
bragt fy my alleen : en

feide^wagtuin alk manieren van fijn vrou

,

(A& y)
waas
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want het is een groots toovere(ïe,die de man*
ifë op een wonderlyks wyfe kan na haartrek-

ken*. wanneer fy haar oogen op jongmans

fiaat,en fyhaar niet gehoorfamen,foo wreekt

fy haar met alle magt, 't zy dat fy haar doot-

iliat, ofin heeften verandert. En gy mijn

jongeling zyt (choon van aangeftgt, gy foud

iigteliik dat vrouw-menfch behagen, daar

en boven een uitiander en vreemdeling

,

welke mceften tijd veragt werden.

Merkende dan tehuis te hebben daar ik foo

lange na gefogt liad , verliet ikhetvrouw-

menfch, en fprak by mijn felven op de weg

:

hebt moed > ieide ik , die foo lange verlangt

hebt om die konft te leeren : wekt u fel ven

op, loertfe , dan kunt gy hebben wat gy
begeert. En foo het niet geoorlofc is de

vrouw daar over aan te fpveken , foo rant de

.meït Taleftria daar over aan , cn maakt haar

te vriend te hebben. Want foo gy haar te

wil hebt, foofult gy weten wat gy begeert r

want de (laven weten goet en quaat van

haar volk.

Ditgeiegt hebbende quam ik in huis, en

Hipparchttsiiog fijn vrouw vindende: maar

Valeflra fat by den haart, bereidende het

avont-maal voor ons. Doe feide ikftraks:

ó fchoone Taleftra,wat fchoone billen draagt

gy met die pot. Doe fcidezy, de lendenen

zijn my wat vogtig, hy fal gelukkig zijn

.die daar in doopt. Sy was feer dertel , en

vriendelyk van wefen: gaat henen jonge-

ling, feiicfy a wilt gy wijs zijn, oPt en zy

gJ
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gy U leren wilt quyt zijn ;
vlied liever de

plaatfcn die vol rooksen vuurszijn. Want

byaldiengy my aanraakt , fult gy een vuu-

rieewond krygen, datgy oy my ei r. a

fal u nog God' nog menlchen konnen hel-

pen : want ik fal uw mêtbranuen groote

lmerte aandoen ,
vvelkersgenefingegy met

wel fult konnen verdragen : wam met uee-

nengeflagen zijnde, fult gydeie foete pyne

niet ontvlieden. Wat, lagt gynaeenmen-

fchen-kclokfter, die niet alleen weet dele

gemeene fpijfe te bereiden, maar ooKtnen-

fenen weet tekeelen ,
haar de huit over »>et

hooft te ilroopsn, in ftukken te deelen , e

ingewanden en de herten in ftukken te hou-

wen ? dat hebt gy wel gefegt feide ir. wan

alhoewel ik verre van u ben , hebt ey my

niet alleen verhit , maar gy hebt het vuur

felfs tot in mijn ingewand toe laten krui-

pen. Derhalven bid ik u ,
brengt my be-

houden door defe pynelyke en foete genees-

middelen, en doot my na rnyn beneven.

Sy iagte om defe woorden ! als zy my gene-

gender geworden was ,
foo beloofden zy

my als haar volk na bed was gegaan, oy

rny te flapen.

Ondertuffehen komt Hipparchus

,

en wy
gewaffehen zy nde, gingen aan dctsfei ;

on-

der het eeten dronken wy veel : hielt my

alsof ik üaperig was.engingnabed. Joeu

vond ik binnen alles wel geprepareeit. Het

bed vandeflaafwas buiten de kamer, voor

jnyn bedftont een tafel, op welke een be-
' ;

(Aa 6) ker
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kcrmetvvyn gefetvvas; en voorts kouten
heet water, dat Valefira daar gefethadde ;

fy had ook het bed met roofèn befpreit, en
daar over een roofe- krans gehangen. Dit
Koliation fag ik daar gereet, verwagtende
mijn mede-drinkfter. Soo haaft haar volk
te bedde was ,quam fy terftontby my. Daar
was groote büjdfchap by ons , ook drank
en kusjes, die ons tegen de nagt dies te be-
cjuamer maakte, Doe feide iy,jongelinggy
moet voor al gedagrigzyn, datgy meteen
wörftelareflc te doen hebt: doet nu uw de-
voir of gy onder de jongelingen moogt ge-
rekent worden of niet. Ik fladar niet af, feide
ik , want ik wil wel eens worftelen. Ik wil
dat gy my gehoorfaamt, feide fy: ik als een
opperfte ddes worftel/pels, falu de namen
vöorfchrijven

: gy moer toeluifteren. Ik fei-

de, belaft wat u belieft; maar weet dat onfe
worftelinge aardig met vogtigheit gefchie-
den ia!. Sy bloot zijnde, feide tot hem j

maakt u naakt jongeling
, fineert u metfal-

ve, en komt regens my aan. d’Eene dye
met d’ander gevoegt hebbende, fmijt my
dan agterover, lit boven op my , myn bee-
nen in de lugt ftekende, valt op mijn dye,
en llaatover al wonden, {laat met de pijl

tot gy moede zijt , en de lendenen den oor-
log uitgevoert hebben. Depijl daaruit ruk-
kende , fteekt dat tuftchen de lieftchen , {laat

wakker-, en houd aan tot dat gy uw partie

aan de wand gefmeten hebt. Maar als gy
gevallen zijt, foo helpt u felfs een weinig

op,
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op > maar haaf!: niet na datgy redelykc over-

winninge gehad lub:.

Als ik dan hare geboden nagevolgt had 5

foo quam het eind van on ie flryd : doen

greep ik haar, enfeide: meefteres , nu heb

ik u in alles gehoorfaamt. Maar iet wel of

ik het al wel gedaan heb ;
verandert defe

woriteï- manier en gebied een andere. 8y
floeg my in het aanfigt , en feide : wat leer-

ling heb ikdaar ? Soo $ my niet beter ge-

hoorfaamt, fult gygeflagen worden. Doe
ftond iy op, en maakte haar vaerdigtot een

nieuw worftelfpel, enfeide: toont nu uw
kragten foo gy een man, en in dit kpie-ge-

worftel ervaren zijt, Doe leide fy voor over

op haar knien in het bed ; enfeide : gy veg-

ter , neemt my nu midden by het lijf, en
fchud my louter, en fteekt de wonde diep»

Gy het my nu naakt. Werpt de pijlvaerdig

binnen,buigt hem,hem van binnen heel ver-

bergende: maakt ook niet lange futfel-tyd

tuÜchen beide in *t ftrijden. Wagt u van eer-

der de pijl daar uit te trekken als ik \ u feg

maar buigende fult gy uw partye volgen:

en alsgy defelve neder-geworpen hebt , foo

fultgy weder ftrijden , tot datgy moede en
mat zyt , en van fweet weg drijft. Ik be-

gon te lagchen , en feide : Meefteres , ik Tal

u ook eenige woorden feggen ,
welke ik

wil datgy ook gehoorfamen fult. Rijft op *

fit agter over ,
geeft my uregter-hand , en

verfoent u met my. 3

t isnuAyd om tefla-

fica*
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De nagtnu met dit vermaak deurgebragt

zijnde , wierd de reife na Larifta vergeten.

Alsmy mi in den fin fchoot’t geen ik wilde

leeren : ik feide ,ómyn foete Taleftra > ik bid

u , maakt dat uw Juffrouw haar door too ver-

kunft eens in een ander gedaante verandert.

Ik ben begeerig om fuik een wondcrlyk

fpektakel te fien 1 maar voornamentlyk van

u , foo gy het weet , ik. wil daar geemins aan

twijfelen. Ik kan dat van niemant beter lee-

ren als van u mijn heitje. Ik die te vooren

als een heenen hart hadde , en heb noitop

y mant myn oogen laten gaan om te min-

nen; en gy hebt my door uw minnelyKheit

,

tot uw flaaf gemaakt. Gy ipot met my , ïei-

de Paleflra. Wie kan met fingen de liefde

overwinnen , die daar meeffer is van die

konft? Ik fwccr u by mijn hooft, en het

goede hert dat ik u toe-drage, dat ik my daar

t’eenemaal vry van kenne ,
maar wagt tot

dat'er gelegentheit gegeven wert Ik lal

mijn beff doen ,
dat gy mijn Juffronw in

een ander gedaante fiet. Hier op gaan wy
ffipen. Weinig dagen daar na foo bcod-

fchapt my Taleftra , dat haar juffrouw in een

vogel verandert fou werden, om by haar

minnaar te vliegen. Dan is het tyd, feide ik,

om onfe begeerte te konnen voldoen. Sijt

wel te vreden fegt fy. Ais nu de nagt begon

te naderen , bragt fy my by de deur van het

huis , en gebied my door een ipleet te hen

,

om te behgtigen wat daar omging. Doe

h* ik haar fonder kkedeien naakt. Daar
- ö was
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een lantcern ontfteken , hebbende twee (luk-

ken inde hmd, ’ceene van wierook dat al

brandende in de Ianteern gefet wierde, doe

fprak fy veel tegen het ligt. Het ander was

een groot kisje dat fy opende , daar verfchei-

de doosjes in waren. Sy kreeg’er een uit,

maar wat’er in was en weet ik niet: dog

naar ik giften kon , was het vol olie. Hier

medebeilreek fy haaf ganfchelighaam, van

boven tot beneden toe, doe kreeg fy ter-

ftont vleugels, met een kromme bek, cn

wiert t'eenemaal als een Nagt-rave. Sy be-

gon te vliegen , en te fchreeuwen ,
gelyk

die vogels gewoon zijn , en vloog door de

deur.

’t Scheen my wel een droom te zijn, ik

talie na my n oogen , die naaulyks geloof ge-

vende dat ik fulks geilen had ;
denkende

dat ik eerfluitde (laap quam. Doe ik merk-

te dat ik niet en (liep, vraagde ik Valeftru , of

ik ook in een vogel foude veranderen , wan-

neer ik met die olie befmeert was. Want

ik wilde wel eens onderwinden, of ik uit

een menfeh wei een vogel konde werden,

Sy doet de deur open, en haalt het doosje

voorden dag; ikkleede my uit, en fineer-

de my met’erhaaft: ik armen bloed veran-

derde in geen vogel , maar ik begon een

fleert te krygen, ik weet niet waar mijn

vingers bleven, mijn nagels wierden vier

klauwen , ikkreeg pooten , mijn ooren die

wierden lang, en het hooft neerhangende,

alsikjny welbefag >
bevond ik een Efel te
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zijn. De fpraak ontbrak my om te klagen;

ikdede foo veel weer als ik kon , datle my
in plaats van in een Vogel, in een Efel ver-

andert had. Sy kittelde en ftreelde my wat

om ft hooft ;
hemel, feidefy, wat heb ik

gedaan onder het haaften heeft de gelyk-

heit van de doosjes my bedrogen ;
maar gy

myn Engeltje weeft goets moets; dit kan

ligt verbetert worden. Want foo gy rooien

eet, fult gy weder in een menfeh verande-

ren. Derhalven fal ik u ook rooien brengen.

Dit (eggende ftreelden fy my ongemeen.

Ik was met het lighaam een Efel , en na

de ziel een menfeh. Ik klaagden feer by

myn (elven over defe Talefira, ik beet op

myn lippen, en ging na myn paart toe , en

na den waren Efel van Hipparchiis. Welke

als fy my fagen inkomen ,
vreesde dat ik

haar hoy foude op eten : fy lieten haar ooren

hangen ,
en waren géreet om my te ichop-

pen": ft welk ik verftaande, ging ik verre

van de ftal weg ,
in myn felven lagchende 1

maar het lagchen was krij telen . On-

dertuftchen dagt ik by my , foo daar nu

eens een Wolfby onsquam, of eenig ander

Dier, tegen myn ellendigen bloed ! door

defe forge vreefden ik dat my yts quaats

mogteover komen.Het was diep in de nagt,

en feer ftil ;
fomtyds hoorde ik een geruis,

alsofer eenige dieven doorbraken : het gat

was alfoo groot» dafer een menfeh konde

deur kruipen. Ondertufïchen gingen’er al

yed gewapende binnen,^ Sy bonden Hippar-

cbm-y
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chlim , Taleflra en de Slaaf: en beroofden al

wat’erin huis was. Sy namen my met myit

Paart , en den anderen Eicl mede : de iware

kfbleiden fy op ons , fy dreven ons met een

hok , en fy vloden boven op de bergen. Wy
waren onder onie Elels niet gewoon foote

dragen 5
voornamenrlyk ik , die geen hoe A -

yfers aan en had , en op defcherpe fteenen

moeften gaan : ik bleef er fomtyds by na

onder leggen ; maar de man die my volg»

de , doeg my geduurig met een ftok. Als

ik my dikwyis op de Keifer wilde beroepen*

(oo krylfelde ik in plaats van fpreken. Al-

leen O uitbrengende met een groote flem

maar het woort Keifer wdde niet volgen .

en daarom wierde ik des terneer geüagen

,

miflchien om dat ik door dit gekryfiel de

nagt-dieven verradede. Ik met het kryiie®

len niets uitregtende ,
beüoot ik 5 om.

geen (lagen te krygen ,
kever te fwy-

gen. Het was nu al dag, en wy hadden ai

j verfchcide bergen over gegaan : onie fmoe-

S len waren gebonden , om onder wegen niea»

'ij te eren , en geen tyd te laten verloeren gaan -

Ontrent de middag quamenwy by eem»

ge Struik' roovers , die ons volk wei kenden*

\ welk men uit het groeten en uit de oogen

i

wel kon merken. Sy gebieden de pakken

j

af te ieggeh , en het middagmaal te hou-

,
den. Wy kregen wat Gerde onder onie

Beeflen: terwyl de andere aten, was, ik

onderwykn leer hongerig (
want ik was

fulke koh niet gewoon) denkende wat ik

eten
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eten foode , ik fag daar een Tuintjen ag-
ter de Herberg, vol moeskruiden , onder
welke Roofen fchcenen te fyn. Terwyi
ïy het druk met eten hadden

,
gaa ik na

den Hof om wat groen kruid te eten , ook
om Roofen te plukken, hopende weder in

een nienfch te veranderen. In’t Tuintjen

gaande , at ik myn buik vol Radys , Salaat,

en Sellerie : dog daar vvaren geen Roofen

,

maar wel de bloemen van de wilde Laurier.

De Laurier feggen de menfchen quaat te fyn
voor de Efels, en goet voor de Paarden 5

want de Efels die gegeten hebbende terftont

herven

.

Dit dan fag den Hoventer , welke my
met den (lok daar uitjoeg , myn billen nog
rug niet fparende, even als de vertoornde

Heeren tegen de gekregene dieven aangaan,

myn oren en myn ganfe kop fmeethy by-

na in hukken. Ik verdroeg defe flagen , en

vertrad het moeskruid met myn agterfte

pooten , en nam de vlugt elders op de Ber-

gen : Hy dit tiende , fette de Honden agter

rnyna. Ik was doe bevreefl datfe my ver-

feheuren fouden , want het waren Honden
bequaam genoeg om Beeren aan te randen .*

Soo agt ik beh te fyn t’huis te blyven. De
Honden hielden fydoeftil, en ruften niet

eer met fkan, tot ik door pyn die moes-
kruiden weder tiitfcheet. Het begon weder

tyd te werden om weg te gaan , en die

fware pakken op een te laden , die fy ge-

flólen hadden. Ik door al die flagen en iaft
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te dragen , vermoeit fynde , befloot op de

weg te bly ven leggen , al was het dat fy

my doot iloegen. Want ik dagtdatfy dan

door nootfakelykheit gedwongen fouden

fyn , om myn pak voor het Paart en den

anderen Efel te deilen , en my voor de Wol-

ven als een doot-eter agter te laten. Maar

ik weetniet wat Duivel my foo misguoflig

is geweefl , want myn raadflagen vielen

heel contrarie uit. Het fchynt dat den an-

ren Efel het felve moet gedagt hebben , die

bleefop de weg leggen,die fy leer elendelik

met houten afteiilerden , dog het hielp niet»

andere trokken hem by de fleert , en andere

bydeooren om hem op te helpen. Dewijl

fy niet vorderen konden , en te vergeefs ar-

beiden (bleef hy leggen als een Heen) fy

ondertulTehen die het op de vlugt wilden

Hellen , en haar felven fpoeden , namen

fy het pak van hem af, en fetten het op my
en het Paart. Sy fneden hem doedepooten

af, en lieten hem Herven, en foo maakte

hy een eind van fijn werken. Ik fag waar

myn raad op uit gedrait was,en befloot myn
pak geduldig te dragen ,

hoopende nog vyel

elders rooien te krygen , om weder in mijn

menfchelyke Haat te komen , voornament-

!yk wanneer ik uit deroovers verflont, dat-

3
er nog weinig wegs was te reifen, meenen-

de myn felven dan uit te ruilen.

Voor den avont quamen wy t’huis. Daar

fit een out wyf hy den haart- Sy de bagagie

in huisgebragt hebbende, vraagden haar

waar-
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waarom dat fy daar fat, en het middag- maal
niet gereefmaakte. Sy feide daar toe gereed

te zij n, en haar wy n , brood , en wilt vleis

op te diffen. Sy preien doe het wyf
>
gingen

by den haart fitten, en haar feiven met olie

fkieeren. Daar was een vat vol heet water,

daarfy haar Delven mede wiefichen.

Een weinig daar na quamen eenige jon-

ge quanten in met gout , lilver ,
kieederen,

vrouwen en mannen verfierfels , ’t welk al-

le gemeene buid was : als fy het binnen ge-

bragt hadden, gingen fy haar feiven ook
wallchen. Sy deden een goet middag- maal

met malkander, ondertuflehen fprak men
veel van dootilagen. Het out wijf gaf my
en het Paart wat gerfie. Het Paart atlufiig,

vreefende dat ik hem te kort foude dóen

;

maar doe het wyf te rug gekeert was , at ik

v^an het brood dat daar lag. VAnderen daags

was’er een jongeling by het out wyf alleen

gelaten , die elk haar werk dede. Als ik lag

dat ik toeiiendersop.my had , lbo fugte ik

in mijn feiven. Het wyf agten ik niet veel ;

want ik kon uit haar gefigt iigtelijk ont-

komen. Maar de jongeling met fijn rappier

op zy , vreefde ik meelt , want hy bewaar-

de de deur.
J
s Anderen daags na de middag quamen

de dieven wederom , dog fy bragten geen

gout of filver , maar een fchoone maagr

,

welke dapper huilde *. het hairhing haarby

het hooft neer, en de kieederen waren ge-

fcheurt.Defe fetten fy in het itroo,en geboo-
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den haar geruft te zijn
,
gebiedende het ou-

de wyf dat fy altijd foude fhuis weien, en

neirhig op defe maagt paden. Defe wilde

eten nog drinken , altijd weenende , en haar

felvenbyhet hair trekkende : Ik was over

haar feer beweegt, en foude we] methaar
gehuiit hebben. Onderwy len aten defe die-

ven buiten het huis in degalderie.

Onderruhcheo komt’er een van de yer-

fpieders , welke fegt dat’er een vreemdeling

met veel goet dien dag foude door-reiien.

Sy, foogewapentals fy waren, honden op ,

en namen my met het Paart mede. Ik ar-

men hals en wih niet dat ik na de Krijg fou-

de gaan j want ik wat te traag gaande , (loe-

gen fy rny met een hok. Na dat vvy tot

j

de plaats gekomen waren van waar defe

vreemdeling foude van daan vertrekken

,

randen fy de wagen aan, en iloegen de voer-

man met fijn volk doot : het kohelykhe
Ij

goet leiden fy op my en het Paart , en de

reh verbergden fy in hetbofch, tot dat. fy

wederkeerden. Als ik verfcheide hokfla-

gen gek regen had , hruikelden ik over een

heen
$ vvaar uit ik een groote vvond kreeg,

en de heele weg rnoeh mank gaan. Doe
fhden fy : wat fullen vvy die manken Efel

de koh geven? Laat ons hem van boven ne-

der hooten , k is een onnut beeh. Devvylfy
my dreigden fulx te doen, en devvyl ik al-

lés wel verhoud , en wih hoe veel weg vvy

nog reifen moehen , vergat ik myn wond,
en ging wat beter $. want ik vreefde voor
de doot. Als

-
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Ais wy weder tot de Herberg quamea

,

ontladen fy ons , en fy gingen aan ket avont-

maal. Als de nagt begon aan te komen, gin»

gen fy na het bofch , om her andere goet te

kalen : dog een van haar feide, laten wy
dien armen Efel t’huis laten , want hy niet

gaan en kan van fijn wonde. ’tGenc daar

nog is, fulien wy met het Paart wel dra-

gen. Dit gefegt hebbende, gingen fy met

ket Paart henen.

De Maan 'snagtsfchij nende , feide ik by

myn fel ven: wat fal ik ellendiger. bloed hier

langer blyven om een aas voorde vogels te

zyn, en om myn vel afgeftroopt te werden ?

weet gy niet wat fy tegen u hebben uitge-

fproken ? wilt gy van boven neder geftoo-

ten zyn ? ’t is maanligt, de dieven zyn weg-
gegaan : vlied weg van die dootilagers. Dit

by myn felven overdenkende ,
bevond ik

los te zyn , en bereid om te vlieden. Uit het

huis gaande , begafikmy op de vlugt. Ais

dit het oude wyffag, hieltfe my by de flaart

vaft j ik liep met het wyf voort : fy riep de

maagt die by haar was tot hulp. De maagt

quam , en befiont feker een deftige daar.

Want fy klom op my, en vlugtte weg. Ik

genegen om te vïugten
,
ging hart loepen ,

latende het oude wyf agterons. Dele maagt

bad de Goden om behoudeniffe , en feide

tegen my : foogy my aan myn vaders huis

brengt , fult gy niet meer werken , en da-

gelyks een goede mate gerile hebben. Ik

om de moordenaars te ontvlieden , en om
'de
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de woorden van defe Dogter, dagt ik om
geen wond,maar ik liep al mijn beft.Onder

tufichen als wy aan een dry-weg quamen ,

foo quamen die moordenaars wederom,
want fy konden ons door het Maan-ligt,

fien , derhalven genoodfaakt weder in hare

handen te vallen.

Als fyeen gevangen hadden , wende fy

haar tot de Maagt , wellieve Maagt feidea

fy, lieve fchaap, wat dwaalt gy door on-

bekende wegen ? vreeft gy de Duivels niet,

gaat wederom. Wantwyfullen uw de uwe
weder geven, ’t Welk als fy al laggende ge-

fegt hadden, kieren fy my wederom , en

ik op mijn wonde denkende , begon

weder te hinken. Sy feiden doe , nu hy
weder gevangen is

,
gaat hy weder hinken-

de : en onder het vlugtcn fcheen hy wel,

doe kon men niet eens hen dat hy qualijk

ging , hy wasfnelderals het Paart , of den

Vogel.

Onderwylen fioegen fy my foo , dat het
' heele agterlyfmy fwoer. t’ Huiskomende,
vonden fy dat het out Wyf haar felven ver-

hangen had 5 vreefende voor dele hraat-

fcheoders, om dat de Maagt met my weg-

gevlugtwas; fy fneden haar los, en ver-

wonderden haar daarover. Doe bonden fy
de Maagt vaft , en gingen het avontmaal

opnemen: terwy 1 fy van de Maagt fpra-

ken, dronken fy een halve roes. Wat Tul-

len wy met defe vlugfter doen, feideeen

van haar ? Want fy heeft ons gek willen af-

ne-
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nemen , en ons verklappen. Want foo fy by

haar volk had gekomen, in wat gevaar

hadden wy geweefi, want fy fouden van

jonden aan de Herberg befet hebben. Laten

wy dan ons aan haar wreeken , die ons

meende te veripieden : Wy moeten haar

een lange en pynelyke doot aan doen.

Terwyl fy praten wat doot fy haar aan fou-

den doen, feidenfe,kat ons den Eiel daar by

doden, want hy gaat altijd kreupel en ioom,

foo dat hy ons geen nut en kan doen: niet

te min heeft hy haar irftvlugten geholpen,

en voordeelig ge-weeft. Laat ons defen Eiel

deo buik open fqyden , het ingewant daar

uit halen ,
en haar daar in fteken , alleenig

dat het hooft daar buiten fy, op dat fy niet

terflont verfmooreidan wel toegenait fyn®

de , fullen fy aas voor de Ravens fyn. Let

op dele manier , bid ik van pyningen.

Want eerd foudefy levendig inden dooden

Efel geileken werden, en als de Sonne

brande , in des felfs bink gaar|gekooKt wer-

den : Daar en boven fal fy van honger moe-

ten flerven , en haar lelven niet konnen

ombrengen $
vorders fal fy in die hinkende

krenge vol wormen leggen : dan lullen de

Ravens,het doode lighaam haar,nog leven-

dig fijnde, verflinden. Dit gehoort heb-

bende, vonden fy dien raad •alle feergoer.

Ik befebreide my felfs, als een dieterftont

flerven fou , evenwel over my foo veel

niet, als wel over die onnooiele Maagt,

die geen quaat gedaan had.
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Het was nu in de fchemertijd , dat eenige

Soldaten quamen , om de vagebonden tc

vangen : welke alle gebonden zijnde
, na de

Opperichüut gebragt wierden.
Onder defe Soldaten was ook die genen,

welke met de maagt verlooft was, en defe
Struikroovers opgefogt Jiadde 5 hy fette

iyn Bruid op mijn rug , en bragtmy na fijn

wooning: als de Familie ons fag, 'twelk
fy kenbaar wierden door mijn gckrijgflel,
ibo quamen fy van verre ons te gemoed , en
bragten ons in huis. Defe Maagt gedagtig

I
zijnde, dat ik haar in’t vlugtenbehulpfaam
had geweed , cn te gelyk met haar tot de

ij

doot veroordeelt, belafleaan haar volkforge
voor my te dragen, en dagelyks een mate
gerde te geven , en foo veel hoy als een Ka-
meel van noodeo heeft.

%

Ik fag daar de honden in dat huis foo def-
tig eten geven ; ik vervloekte die Taïeftra ,

dat fy my in een Efel, en niet in een hond
verandert had. Weinig dagen na de bruiloft s

begeerde fy van haarvader, dat ik vry van
alle arbeit mogte wefen ; 't welk hy toe-
flont : hy lietmy vry en vrank by lijn Paar-
den loopen

j

J

t welk een goede faak fou ge-
wed! hebben , foo het lijn voortgang ge-
nomen had. Hy beval aan de knegt, die
op de Paarden pafxe, dat hy my vry foude
Igten , om geen pakken te dragen. Hy bragt
my by de Paarden , my nevens haar eten
gevende het ging doen met my als wel
eertyds met Cundaulis. Maar het viel anders
II Vfch B b uit
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uit als ik dagt : want die de Reeflen- hoede?

was, liet my t’huis by fijn wijf. Defe liet

my koorn engerfle malen. Dit was een klei-

nen arbeid voor een dankbaren Efel , foo

veel re malen als voor fijn Heer genoeg was:

maar dit wyfwas genegen omeenige wind
te doen , want ik moed ook malen voor die

gene, die in den akkerbouw waren. Onder-

tuflehen kreeg ik ook mijn behoorlyke

gerftè niet die ik behoorden te hebben,maar

fy liet my die malen, en bakten daar koe-

ken van : en in plaats van gerite, gaven iy

my femelen. Wanneer de Paarde voeder

quam om het vee te fien , en voeder te ge-

ven , kreeg ik als een die vreemt was , fom-

tyds fchoppen en flooten , foo dat ik defe

nijd niet en konde ontvlieden. Ik wierde

binnen korren tyd mager en onfienlyk , te

huis geduurig arbeidende , fonder op het

Land gevoed te werden , alwaar ik niet

vry was van veryolginge der Paarden. Ik

moefl fomtyds van de Bergen hout dragen ,

’twelkmy het alderfwaarfle van allen was.

Want eer it moefl ik de Bergen opklimmen ,

die fleenagtig en leer hart waren ( want ik

had geen hoef y fers aan) ookwierd ik van

een Üegte jongen geleit, die my opeen hee-

le andere manier quelde. Defe iloeg my niet

alleen meteen hout,maar het was volfplin-

ters en doorns, foö dat myn billen vol ga-

ten en quetfuuren waren ; want hy floeg

my altyd op een plaats. Hy leidemy daar-

en-boven een laft op , foo fwaar als een Ele-

phant.
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ph?rt. Alhoewel den Berg feer Heil was *

Ij

evenwel floeg hy my geduurig.

Als het pakaan d'eene zyde meer helde
als op d’ander zyde, lbo nam hy het hout
niet van de fware zyde en leide het op de lig-

He j maar de liglte zyde fwaarde hy met
Heencn , op dat het pak gelyk foude han-
gen j alibo moeit ik ellendige met het hout
en de onnutte llcenen gaan. In het gaan,

moeiten wy dooreen riviere paffeeren , dan
foo ging hy agter op my n gat fitten ,om fijn

fchoenen niet natte maken ; als ik door de
groote vermoeitheit ter neder viel , dan was
her feer qualijk met my gefchapen ,dan foo
hielt hy niet op , maar hy lloeg my aan de
kop, deooren, enhetlyf, dat ik gedwon-
gen was weder op te Itaan.

Nog een ander quaat heb ik uitgeltaan

:

hy hing my eenige diltelen agter aan de
haart, om my inde benen te Heken > waar
door ik ras moeite loopen*. dit quaat kon
ik niet tegen gaan: want foo ik nogal wat
trager' ging , wierd ik geduurig met ten
houtafgellagen : als ik niet wilde geflagen
zijn, en raiïèr liep , dan foo Haken die He-
kels nog meer* Het fcheen dat die Efel-

drijver my wilde verderven. Als ik hem
;eensichopte,lbo vergat hy dat niet ligt. Als
ihem geboden was werk of grof vlas van
d’eene Provincie in de ander te brengen, lei-

de hy dat op myn rugge , en bonde dat daar
ivalt op , het icheeh dat hy my daar door
[pilde om hals hebben ; als ik een weinig

(Bb 2) voort»
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:

voortgegaan was , nam hy een branth~;ut

uit het vuur , enbergde dat agter het werk:

welke aan de brand gaande, begon ik de

liittte te voelen, en ging my terftontineen

(taande water wentelen , tot dat het vuur

uitgebluft was, alfoo volbragt ik de overi-

ge weg met groot gevaar, want hy het

werk niet meer ontftcken kon ,
zijnde vol

water en {lijk: Defen ichdmagtigen Efel-

drijver als hy t’huis quam , feide hy dat het

mijn fchult was, en van mijn felfs in het

vuur liep.

De andere jongen bedagt ook een grou-

faam quaat tegen my : want als hy my met

een fwaar pak houts tor aan den berg gebragt

liad , verkogt hy de houten aan de naaft-ge-

legenen Boer: t'huis komende, befchuldig-

de hy my , dat ik onnut was ,
(eggende : wat.

voed gy oefen tragen Efel ? hoort eens wat

hy doet ;
wanneer hy een mcy meisjen

aanfiet, foo begint hy te fchoppeu en te

dampen , en loopt na haar toe, gelyk de

menfchen die op ymant verlieft zijn , en wil

haar al bytende foenen ,
waar uit uw veel

moeijelykheden foude konnen ontftaan.

Want als hy hout droeg , en een fchoone

Maagt fag , fmeet hy het hout van fijn rug-

ge at, en vloog na haar toe als of hy haar

wilde ontmaagden , hadden andere haar

niet uit dele fchoone minnaars oogen ge-

trokken, wie weet hoe het hadde algeioo-

pen. De Patroon geloofden dit, en feide;

als dsfen Efel foo ieu is , en niet dragen
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i wil, daar-en-boven de vrouwluiden aan-

I vliegt, foo doot hem: geeft fijn ingewant
aan de vogels, en lijn vlek is goet voor de

j werk* luiden. Als u ymant vraagt hoe hy
I om hals geraakt is , foo legt dat de Wolven

j

hem verkonden hebben. Dele onbefchof-

tenjongen wasbier oververblyd , en berei-

de dg om my om hals te brengen.

Ondertudchen quam’er een Boer , die

my nog van de doot bevryde, die nog yet
fwaarders tegen my bedagt, üaarhem niet

doot , feide hy , want hy is goet voor de ros-

meulen , om die te draijen , en om laden te

dragen dat en is foo een grooren laak niet*

dat hy op vrouwluiden verheft. Lubt hem,
dan fal hyook vet worden, en bequamer
om goede pakken te dragen . Soo gy niet en
weet hoe men lubt , fai ik u over een dag
dry of vier wel een manbefehikken die het
doen kan. Alle die daar by donden , agten
dat defe raad fear goet was. AL ik fulki
hoorde , begon ik te fehreijen , als een man

: die in een Elél derven foude. Ik wilde lie-

ver derven, dan gelubt te leven. Ik fouda
liever van honger gekorven hebben , ofmy
ergens van boven neder laten vallen, om dit

ellendigleven te ontvlieden,

i

Ondeituflchen komt’er een Pode , bood-

: Juffrouw»
aan de zee-

dat de Sla-

ven den brui hadden van langer te dienen ,

I

fy namen alles wat iy befetren konden , en
(:B b 3 ) lei-

|

fehappende, dat de man van dit

|

die onlangs gerooft had geweed,

I

kant verdronken was. *t Schijnt
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leiden het op my en op de Paarden , en gin-

gen deur. Ik nam het qualijk dat ik een

pak moed dragen dat een Eièl niet toe en

quam * niettemin was ik blyde , dat ik defe

lubbinge ontgaan was. Wy reifden de hee-

le nagt, op den derden öagquamen wy te

een ftad in Macedonkn , die vry groot

was s in welke hy meinde te woonen die

my lelde , en het goet te verkoopen. De
roeper flond op de markt > en de koopers

keken ons in de fraoe! , om onfen ouder-

dom te hen , fy kotten al het vee, dog ik

wierde op het laathe gelaten , foo dat de roe-

per gebood , dat ik weder t’huisgebragt fou

werden, feggendedat niemant hn had om
my te kopen. Hy kon geen kooper vinden,

alhoewel hy my dikmaal afgeroepen had.

Eindelik was'er een out mannetje, zijnde

een vrouwe- gek , een van die gene , die de

Syrijcbe Goddin het land op en neer dragen

,

en die om een penninkje laten beden; aan

defe wierd ik voor dertig fchellingen , leer

duur verkogt : als wy by het huis van Thiie-

bm quamen (alfoo was de Koopmans naam)
riep hy met luider demme aan de deur Co-

rafiafeg t hy , ik heb u foogrootenen fraijen

ixaafgekogt , zynde van Capadocien geboor-

tig ;
defe Corafi'u waren een heden troep

vrouw-gekken , die Vhilebus hielpen: dele

hem geloovende ,
meinden dat hy de waar-

heitfeide. als fy den Elèi fagen , bekeven

fy Philebus , die niet een {laaf, maar een Brui-

degom, waardig op fijn bruiloft, mede ge-
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bragt had , om diergely ke jongen te teelen.

Hier over lagten fy alle , elk beiig zynde
met fyn werk : lettende doe de Goddinne
boven op my. De Stad ingaande , en het va-
derland doorxeifende

,
quamen wy in een

Boeren- huis, alwaar ik, de Goddin op
mijn rug hebbende , Billc Bond. Die hier

I ophgt over had , was als van goddelijkheit

vol, en fprak eenige woorden ; de andere
fmecten de Miter van het hooft , bonden het
hooft onder de keel , fy Boegen met degens

«,

en elk fnede over lijn tonge, foo dat ter-

Bont alles bebloed was.
Hier was ikgrootelyks bevreeB, dat ook

de Goddinne geen Efels bloed van nooden
hadde. Als fy dan foo eenig bloed uitge*

bloed hadden , kregen fy eenigc fchdlin-
gen en huivers van de omBanders. Sommi-
ge gaven vygen , kaas en wijn. Andere
tarwe en geril voor denÊfel. Hier uit kre-

|
gen fy de ko 11, en offerden de Goddinne.

Als iy lomtijds lekere Hoeven deui wan^
delden , vingen fy een jongeling , die fy
mede in haar Logement Beepten. Methem
deden iy op lijn vrouws

,
gelykdie wyfgek-

ken gewoon zijn : ïk beklaagde nay dat ik
in een Elel verandert was , want ik fuik
een fehelmhuk niet en kon verdragen: als

ik wilde uitroepen , ó fcheimen , foo gaf
ik een groot gekrij fel van my , \ welk ge-
hoort zij ode, gingen fy binnens huis

5 want
;

ik lang geiogt was. Als fy gevonden wa-
ren

,
gingen fy met groot gelag uit het hu is

,

(Bh 4) en
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maakten de ichelm bukken van defe Prie-

ilers liet ge hede land door bekend. Syom
haar Ichelm (lukken bevreeH zijnde, pak-
ten des nagts haar hiefen.

Als fy op een eenige plaats gekomen wa-
ren,bulderden fy louter tegen my,dat ik haar
aan den dag gebrast hadde. Het was ver-
d ragelijk ky ven te hooren,dog daar na kreeg
ik wakker Hagen. Sy fetten de Goddinne
van my af , en bonden my aan een Herke
boom , en wilden my louter gèefleten tot
der doot toe,op dat ik daar na foude Hil Twij-
gen. Na al ’v Haan vonden fy goet my te

keelen, om datfe door my verraden waren ,

want fy door my haar gevvoone winde
met en konden doen. Maar door hulpe van
de Goddinne die daar ter neder lag , ben
ik behouden , want daar was niemant die

haar anders dragen wilde. Na dat ik veel Ha-
gen gekregen had, fetten fy de Goddinne
op my , en \vy vingen weder onfe reife aan

.

?

s Avonts quamen wy op het land van een
Teer rijk man , die ons leer mildadig trak-

teerde , en gafoderhande aan de Goddinne.
Hier was ik ook in groot gevaar. Want fe-

keren vriend van anlen Huis- waart , hadde.
hem een Huk vleisgefanden van een wilden
Eiel , 't welk door verluim van de Kok , van
cie honden opgegeten was. Defen was voor
iijn Heer feer bange , meinende tot der doot
toe geflagen te werden , dog hy ontging het

door een vrouw , dewelke feide : Volgt myn
raad, en gy fult behouden worden. Defe

vreem-
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vreemde luiden hebben een Efel r foo

brengt die in her Bobch , ea Aagt de, ielve ,

neemt daar dan weder lbo een (tuk uit, en

bereid dat voor uw Heer: en laat de re ft

leggen : want iy bullen meiden dat den Efel

weggeylugt is , en die men niet meer vin-

den kan. Want delen Efel is vet » en een

wilde leer gelyk.

Defenam de raad aan, en ging na my
toe om bul'x teverrigten , agtende hier door

I de toorn van fy n Heer te ontgaan. Ik onder-

tuflbhen lag wat van my werdexi Houde 3

I
100 dagt men geraadlaamft dit gevaar te

i omwyken. Ik prak over al deur, en ging

by mynvolkin de Kamer, en quam by de

Tafel en het ligt
5
agfende hierdoor te kon-

f
nen behouden , en op debe wijfe op een vei-

liger plaatbe opgeüoten te werden : maar
dit dede my bynade doot , wanf iy m ein-

den alle dat ik dol was , en Haken na my
met Degens , Houwers , cn frneten my met
ftcenen en houten , om my om den hals

te brengen : dit bende ,
ging ik binnen daar

ons volk lauden üapen. Sy deden de deur

van buiten toe.

’s Morgens vroeg quamen die fchelrnen

by my , cn betten de Goddinne op myn rug ,

en bragten my na een andere ryke Stad,

t
alwaar weder een nieuw Sclioufpel ge-

beurde. Want de Goddinne wilde daar in

geen liegt huis gefst werden, maar in de

ij befte Tempel dier llede. De Burgers waren
jfter genegen om de Goddinne naafl haren

(B b f) God
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God te plaatfèn : Ons gaven fy een klein

arm verblyf-plaatsjen. Hier bleven fy ver-

fcheide dagen. Als fy wilden vertrekken ,

gingen fy in den Tempel , om de Goddinne
te halen : Maar defe diefsgtige fielten fiolen

cengoudePhioo! uit de Tempel, die fy on-

der de Goddinne verber den
j
de Burgers

vervolgden ons, en vingen ons volk, haar

godloofe Tempel * fchenders noemende;
lybefogten alles neirfiig deur, en vonden

de felve onder de Goddinne verborgen.

Waar overfy de V'rou-gekken bonden, en in

de Stad gevangen bragten : en fetten de God-
dinne in een andere Tempel ,

gevende de

Hiiool weder aan haar eigen God.
Doewiertik verkogtaan een Bakker die

buiten op het Lant woonde , welke tien

maten Tarwe op myn rug fettede, die ik

door een feer moejelyke weg moede f huis

brengen. T* huis had hy nog verfcheide

Molen* heeften , die hem Meel maalden;

snaar my lieten fy als een nieuweling die

dag uitruilen. Maar *s anderen daags blin-

den fy my , en lieten my ook in de Molen

loepen. Ik kon ditamhagt al , want ik het

wel meer gedaan had .* Maar ik hield my als

daar niet van wetende , om te mogen ruf-

ten. Maar daar quanVer my een onverfiens,

(want ik kon niet fien) met een fick louter

affineeren , dat de Meulen omging als een

jad. Doe leerde ik dat een Knegt veerdig

moed fyn om ’tgeen te doen was, en de

kand van dc Meefier niet hoefde te wag-

een. Door
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Door defea arbeid wierd ik feer mager

en fwak ,
daarom verkogt hy my aan een

Hovenier, om fyn Tuin te ploegen. Defe
Jietmy het groente dikwyls op de Markt
brengen, fynde onderwylen heiig met het

Lant te befaijen, en te beplanten, ik was
o'ndertuflehen ledig ; maar dewyl hef Win-
ter was

y
moeftikgröofe koude ly den, want

deTuin-man had naauwelyx een Bed voor
hemfelfs, ik laat haan voor my. Ik moei!

|

my op de vogtige en harde aarde behelpen,

ij
Ik moeh harde en bittere Slae en Koolfirüi-

j
ken eten.

Het gebeurde eens op een tyd dat wy een

I

Militair perfoon op de weg ontmoeteden :

die de Tuin man eerll int Italiaansaanfprak,

vragende hem waar hy met den Efêl na toe

;

ging. Defe hem niet verflaandé , antwoor-
deniet. De Soldaat meihdedat hy fulx tot

j

fyn fmaat dede , welke de Tuin-man floeg:

j

defen wierp de Soldaat tegen de grond aan,

hem louter wat affmeerende. Den Soldaat

fig weerende , riep, foo hy weder op quam,
hem met den Degen wilde doorfpitten : de
Boerhoorende wat hem geichapen hond ,

trok de Degen uit de fcheede, en wierp hem
elders weg, gevende hem fyn bah vol ha-
gen. Den Soldaat hield fig of hy dootwas.
DeTuin-man liet hem leggen,en gingfo na
de Stad met de Degen : De Boer gaf onder-
tuhcheneen ander fyn Tuin om te bouwen,
vreefende *t geen hy gedaan had , hy ver -

bergdefig met my , en floot lig door raad

(Bb 6) van
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vanfyn makker, ineen kift: en fy fettsn

my boven op de folder.

De Soldaat ftond onderwylen op, ken-

nende naauwely-x door al de (lagen gaan

,

defe ging na de Stad toe, om het fyn mak-

kerste klagen , die hem ondertufichen te-

gen quamen. Defe wetende waar wy wa-

ren, klaagden liet aan d e Over
i

ghe i t, d I e ons

door een Dief* leider uit den huift deden ha-

len. Dewyl nu de Tuin-man % verborgen

had , zeiden de Soldaten , dat hy en den Eftl

binnen waren: Die nu in het huis waren ,

zeiden dat’er niemanc anders t’lmis was,,

als fy , en geen Eftl nog de Boer thuis wa-

ren. Als 'er nu een groot geroep in foo klei-

nen plaats was gemaakt , was ik benieuvvt

vvat’er mogt lijn j ik ftak mijn kop eens

door een klein venftertjen ; doe fagen fy

my, en maakten het volk dat in kuis was

ieugenagtig. Doe doorkeken fy alles nau-

keurig, en vonden de Boer in de lift Eg-

gen. Sy trókken hem daar uit, en leverden

hem den Regter over, om geftraftte wer-

den. My lieten fy weer neder ,en gaven my
aan de Soldaten. Sy lagteii alle om my , dat

ik myn Meefter verraden had : waar uit dat

fpreek-vvoort eerft in de Waerelt quam,

denEfdgefen hebbende. Hoe het verder met

de Boer ging, weet ik niet.

Ikvvierdeaan een Soldaat verkogt , die

de keegt was van een groot Heer in Theffa-

Hen. Defe was Kek , en bereide de .fpyftn,

by hem woonde ivo Bioeder, de Pafteien.
J - Koe-
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Koeke-bakker : Defe gebruikten eenderlei

vaten tot haar werk. Dele herbergden my
daar het overgefchote eten vaa de Tafel

gefet v vierde , van de eene vifch en

vleefch , en van d’ahder koeken j
hier flo-

ten iy my in ,. terwijl fy haar gingen waf-

ichen. Tk liet daar de Gcrfie liaan, en vul-

de myn buik niet nienfche fpyfen: weder-

om komende, merkten fy niet eens door

al de overvloed der fpyfen dat ik’er van ge-

geten had , vVant ik nam vanelx maar een

weinig. Merkende nu dat fy fulx niet ge-

waar wierden , vulde ik myn balg met

i

wat beter brokken. Eindelyk als fy herbe-

gonnen te merken , meinden zy dat d’eene

makker efander beftoolen had , en durüen

heruit fchaamtenietfeggen. Op klaatil, fy

begonnen de Hukken en brokken te tellen»

Ondertuflehen my in fulke fpijfe verma-

kende? wierde ik wat vetter van lyf, foo

dat liet half 'óp- myn huid begon te blin-

ken. Sy } fïendedat ik vetter wierde, en

de Gerite - weinig minderde ? begonnen

!

quaat vermoeden van my te krygen ; fy

deden de deur toe , en Helden lig aan als of

fy haarwilden wallchen$ doe lagen fy door

defp.leeten wat ik dede. Ik hier niet van

wetende, begon weder myn oude mid-

dagmaal te houden. Sy begon den daar eerH

over te laggen , om datdeRfel een fpyfe at,

die hem ongewoon Was. Sy riepen hare an-

dere mede-fUven tot getuigen, en begon-

den alle hard op te laggen > en tefchetteren*.
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foo dat de Heer vraagde wat’er te doen was.

Defe de faak gehoort hebbende , ftontop,

cn fag het felfde ;
wanneer ik aan een ltuk

van een wild Varken doende was , komt
hy al laggende binnen. Ik was doen be-

fchaamtdat ik in dieverije en gulfigheit be-

vonden was , hy gebied my binnen aan fyn

eigen Tafel te brengen , en liet my een Ta-

fel toerigten van fpyfe, die geen andere

Efel eten foude. De Oefiers waren rauw,

en de Vifch met Pekel-fous ,
Olie en Mof-

tert bereit. Dit geluk was my leer aange-

naam, denkende door dit jok myn felven

te mefïen en te behouden ;
aan de Tafel

ffaande,fo nam ik het middagmaal op: waar

door het heele gefelfchap vermaakt wierde.

Als’eriemant feide, fou defen Efel met

myn drinken, als men hem fchenkt ? foo

gebood de Heer dat men het my prefentee-

renfoudej als men ditfag
,
gaf hy den ei-

genaar dubbelt geit voor my , en gaf my
aan een fyner vry-gelatene , om op te voe-

den en te leeren, ’t geen hy wilde. Hykon
my ligt leeren , die hem geern gehoor-

faamde , en alles na deede , dat hy my
voordeed. Eerlï leerde hy my de kniejen

te buigen op het bed ,
gclyk een rnenfch,

dan met hem fpeelen, lingen , flaande op

deagtertëepooten, en op fyn woort knik-

kenentoeknikken: ik aapte alles na, wat

ik kon.

Het wierde nu rugtbaar door de flad , dat-

’qv een Efel was die wyn dronk, fpeelde,

dan-
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i
danfte, en dat nog wonderlyker was, de

item van een menfch gehoorlaamde. Als

ik wilde drinken , wift ik met wenken van

j

de oogen de dienaar te vermanen. Hier over

kon niemant hg genoeg verwonderen, niet

[

wetende dat’ereen menich in den Efel hak»

: Ik verblyde my over hare fotteroie : ik leer-

de wandelen , myn Meefter dragen , en te

ioopen fonder moeijelykheit van die daar

op fat. Ik had feer koftelijke klederen aan

*t lijf , van zyde en purper, de toom was

metgouten ftlver geborduurt. Daarnevens
hingen eenige (beduidende belletjes.

Onfen Patroon Menechsging na Tbejfaloni-

ca toe , om eenige fchoufpelen , die hy het

Vaderlandt belooft had , tetoonen, welke
om te vegten gereed zynde , zyn wy des

morgens vertrokken. Ik droeg onfe Heer

overeen quade en moeijelyke weg. Alswy
teThejJklonica quamen, liep het volk tot het

fchouw'fpel , voornamentlyk om my te

hen. Want het gerugtwas vanmy het ge-

heels land deur. Onfen Patroon na dat hy
wel gedronken had met fijn mede-burgers,

(welke Edelen waren) gebood hy in k A-
vonrmaal myne kunften te doen.

De vry-gelatene die ’t gefag over my had»

beflootmy, en liet my, en myne kunften

voor geit hen. Elkbragtwat mede/t welk
geen fpijs was voor een Efel om te proeven»

Sy maakten my heel veten groot. Daar

quam een feker vrouwtjen van buiten, om
py te hen eten, Sqo ras als fy my fag, kreeg
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fy my uittermaten lief, eendieels door des

Efels gedaante , anderdeels door des Efels

konden. De fe maakte door groot geit , dut

fy eene nag.t mogt by my bly ven ,
en na het

avontmaal bragt hy my by haar in huis. Al-

daar ging de vroutebed. Daar waren kul-

fens, klederen en dekens genoeg. De (laven

gingen ondertudchen weg om te flapen :

fy bragt een groot ligt binnen, hetfeheen

wei een heel vuur : haar ontkleed hebben-

de, hond fy naakt by het ligt : doe bragt

fy eenïge falve uit een alabader defTche , en-

befmeerde haar, de neus daar vol van (le-

kende: daar na kude fy my,fprekende woor-

den als minnende luiden doen. Sytrokmy

met het touw op de deken. Hier toe had ik

geen aanporder toe van doen , ik volgde

haarfagjes, te voeren had ik myn pens lou-

ter met goede vyyn-vogt geladen , en aange-

hitd door de reuk der lalve , als ook over de

fchoonheit van hetvrcuwmenfchjfoo boog

ik my ,
qualijk wetende hoe ik my moede

nederlcggen, want ioo lang als ikeenEiel

had geweed, vvid ik naulyks hoeeen Efel

doen moed. Ik was in grcote vreefe en

angd, dat ik het vrouvvmenfch in hbyila-

pen , eenig ongemak mogt aandoen, en daar

na als een doordager gerekent werden. Maar

dit was te vergeefs gedagt , alles gi ngwel

,

vvant fy kuden en (benden my, en ik tot het

werk gereed zijnde, trok fy my by myn Sec.

daar na omheifde iy my als een menlcln A^s

ik my een yveinig wilde mijden; uok fy
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Ij my naar haar toeleggende: waar looptgy?

vattende my nog veel vafler om den hals : ik

j

merkende dat myn huisraadje nier oobe-

;

quaam was om dit vrouwmenfeh haar lufl

! te doen boeten , kreeg couragie, agtende dat

myn overfbel niet dimmer was, als die van

Tafiphaë. Defe heele nagt vvierde in Vernis

I
luk toe gebragt.

Als den dag quam
>
ging het vrouwmens

henen om myn op-paffer te fpreken j en

I verfogt nog een nagtte mogen bly ven voor

j|

gek en goede woorden. Defe gelt-gieng

zijnde, diende het fijn Heer aan, en liet

i my nog een nagt by haar : welke haar oude

doelwit beoogende, weêr voldoening va»

haar luden kreeg.

De ie vrygelatene toonde ondertufïcheii

fijn Heer wat ik met het vrouwmenleh uit»

rigtede door de fpleet van de deur. Sijn Heer

ï hier door vermaakt zijnde ,
wilde niet dat

| het bekent foude worden maar wilde my
ter fpeeltijd op het fchoufpel brengen, op

Ij

dat ik rnogte gefien werden , als fekere mis-

I dadige vrouw door wilde beeflen foude ver»

I
fcheurt werden.

Als de vrouw by my gebragt was, geboo-

den fy , dat fy my foude ftreeien , en op my
leunen, op dat wy t’ famen op die dag tot

het fchout pel (ouden gebragt worden ; het

I welk van een yder konde geilen werden.

Daar was een bedkeede gemaakt , die van

Indiaans Schild-pad en gout verciert was :

: Daar (lelden fy my in met defe vrouw ;
hier

w ierd
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wierd een bed op gelegt, waar over een

groot geroep van het volk was, die alle dap-

per in de handen klapten. Daar dood ook
een tafel met veelderleigeregren , op dat ik

hetavontmaal integenwoordigheit van alle

foude eten.

Daar waren ook fraije jongensom wyn
tefchenken. Mijn opfigter by my daande,

gebood my te eten. ïk was befchaamt om
op foo een vol Theater te eten, vreefende

dafer een Leeuw of Beer ergens uit een

hoek niogtfpringen om myte verfcheuren.

Daar waren ook verfch-ide bloemen ge-

ftroit
j
onder allen ook rooien. Sy meinden

alle dat ik opdond , om een openbare dans

voor haar te doen ,, als ik dat iag , (lont ik

haadig van het bedde op , en ging na de roo-

ien toe om die optefchaffen. Dit dagt een

yder wonder te zijn. Ik veranderde myn
beedelijke gedaante van em Efel , en wiert

weder den eigenden Luriivs die ik te voren

was, en ging naakt voor haar henen. Over

ditonverwagtegedgt, was het volk verbaad

en verdomt. Daar oatdond een groote rnur-

mureringe, (y widen niet wat ly ieggen

fouden. Sommige feiden dat ik een toove-

naar was , en terdont moede verbrand wer-

den. Andere wilden my eer ft hooren fpre-

ken, en daar na vonnis wyfen. Maar ik ging

na de Gouverneur van de dad , die ook op

de Schouwburg was , tegen welken ik feide,

dat ik van een groote Tbejjalifche mei t met

fekerefalfgeftreken was , waardoor fy my
in
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in een Efe! verandert had : ik verfogt hem

dat hy my wilde opfluiten , foo lange tot

hy na de waarheit vernomen had. Hy iei-

de tegen my, noemt my uw ouders enge-

boorte-ftad: ik ieide , dat myn Vader Lucrn

genaamt was, gelykalsik, en myn broeder

Cajiïs. Dat ik verfcheide Hiftorienen andere

dingen gefchreven had, dat myn broeder

een Poëet en voorfegger was. Myn geboorte-

üadwas Vatras in 4̂cbajen.

Als defen Heer dit hoorde ,
foo ieide hy :

gy zijt de foon van een feer wel bekent

vrient van my , die my in fijn huis menig-

maal onthaalt , en gefchenken vereert heef t.

Ik weet dat gy de waarheit gefproken hebt

:

hy uit lijn draag-ftoelnederklimmende,om-

helfde en kufte my.
Ondertuflchen quam myn broeder > om

my geit en andere dingen te brengen^ Als

delen Heermy dan op vrye voeten had ge«

ifelt, gingen wy na de Zee, alwaar een ichip

gereetlagom af te varen. Dog eer ik de reis

aanvinp- ,
ging ik dat vrouw menich eens

befoeken , die te voren op my had verheft

geweeO:, want ikdagte dat fy my doe des

te meer beminnen ioude, nu ik een menich

geworden was. Daar komende , was fy leer

blyde , en wilde dat ik met haar eten ,
drin-

ken en flapen- foude s
meinende nu van my

normeer wellustigheden te genieten.

Als wy ’t avontmaal hielden,wiert ik met

falf befmeert: fy fetten my ook een roofe-

krans (om dat ik daar door een menfch ge-
v wor-
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worden was) op het hooft. Als’tnu fyd was
©mteilapen, kieeden ik my naaktuit, om.
haar daar door quanfuis te vermaken, want
fy had nu een man voor een Efel. Maar ak
fy my naakt fag, en alles nauw beügtigen-
de, befpoog fy ray , want iy Eg doe dat
ik een menfch was, en feide: fluks hier van
daan, pakt u weg

,
gaatby een ander flapen*

Ik vraagde haar waarom fy fulks feide ? fy
antvvoorde my , om dat ik niet u, maar een
Efel bemint heb j ik hebby hem , maar niet

by uw geflapen. Ik dagt dat gy alken de
foort van een Eiel had afgedaan : en be-

houden dat ik bemint hadde. Gy hebt
niet meer ’t geen in den Efel behagelyk
en aantrekkelyk was. Sy gebood haar volk-

dat fy my naakt uit het huis fouden jagen-
Ik buiten 'thuis naakt, gekroont, enge-

fmeert zijnde , leide my op de grond neder,
s Morgens vroeg na de zee Eende, verhaalde
ik mijn broeder mijn avontuur, ’t welk
niet fbnder lagchen gefchiedc,
De wint begon wel te wajen , en vvy

raakten binnenweinig dagen in ons vader-
land

5 alwaar ik de Goden offerde , zijnde
oorfaken van nujn behoud, ookhingikee-
nigegefchenken in den Tempel op,niet om
dat ik uiteen honts aars (gelyk men legt)

maar uit een Efel behouden ben gebleven.
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LUCI ANI JU P I TE R.

De Treur- fpeelder.

Defe t’famenfpraalt is by na van de felfde in*

houd 3 als de voorige 3 als dat hier een

Epicureer ingevoèrt wert ? die de wtfent-

heit der Goden loochent 3 feggende 3 dat

alles fonder voorfienigheit 3 by geval be~

jliert werden . Ondertuffchen werden

daar eenige vèrfcheidé perfoonen tuffehen

gevoegt . 1/2 begin hoort Jupiter de

twift- reden van Timodes en Dam is

den^Epicureer 5 en wert dapper ont(ie-

pen. Hier over wert een heele Gods-ver-

gaderinge gehouden 3 222 welke Jupiter

‘de uitfpraalt geeft.

Mercurius, Minerva, Jüpitêr

,

Juno 9

'

Neptunus, Venus, Colossus, MoMUS*
Apollo, Hercules, Hermagoras,

Timolles, Damis.

Mercurius. T leve Jupiter , wat mompelt
^en fpreektgy by uwfelven,

hoe (iet gy foo bleek en foo natuurkenders

agtig? Segt het my, houd voor my niet

verborgen , ik fal uw goede raad geven :

Wilt uw Knegts beufelingen niet verfma-

den.

Minerva. O groote voort - brenger

van menfclien ea van Goden, ik bid uw ,
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liet uwen Tritonia Pallets met haar blaauw
oogeneens aan $ fpreektdan , verbergt niets*

opdatwy kennis mogen dragen : hoe fyt

gy foo droefgeeftig ? hoe fugt gy foo ? hoe

fyt gy foo liilfwygent en bieek om het

hooft ?

Jupiter. Sulk een gewigtige faak kan

met geen tonge uitgedrukt werden. Geen
droef heit of pyn, nog ook geen ellende

kan foo treurig of boos fyn , die met de

hemelfche droefheit te vergelyken is.

jVl i n. O Vboebe , wat een voor-reeden

gebruikthy?

J u p. Gy flimhe booswigt der menfehen
Trometkeu . Wat hert-wee hebt gy my aan-

gedaan ?

Min. Wat Ül r fwygt het voor uw eigen

disgenooten niet.

J u p i t. O groot gedruis des donder-kra-

kendenblixems, wat nut fyt gy my •

M i n. Bedwingt uwgramfehap , want
wy uw in treurige grootfpreekenrheit

niet wel konnen gelyk fyn. Wy hebben
den heden Euripides niet opgeflokt , dat

wy uw met digt-woorden fouden konnen
dienen.

J u n o. Meintgy dat wy de oorfaak uwer
treurigheit niet en weten ?

Jup. Gy weet’er nier af, alloydegyals

een Koe.

J ü n o Ik weet het voor feker , al ifl dat

ik niet en roep , of myn oude fang fïng.

Want
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Want ikhebdikwyls fulke fmaatom uwent
wille moeten uitfhan. Ik mein dat het el-

ders is om eenige minne liefde over Danaë ,

Semeles , of Europa: en in een andere ge-
daante veranderende u tot een Stier , Satyr»
of in een goude regen , die door de Logie
in de fchoot van een jonge Maagt valt. Dit
fyn uwtranen, fugten en kermen. Daaren
boven is die bleekigheit geen ander bewys
dan van minnen*
Ju p. Ay my n lieve fchaap, die onie fa-

ken in foo een Haat meint te fyn •?

Juno. Wat is het ander dog ?

J u 1*. Onfc faken fyn in het uitter/le ge-
vaar , ó Juno , en volgens het ipreek-woort»
fy fyn in het uitterÜe van de fik kei om af-

gelnedente werden , de menfchen willen
ons niet meer eere aandoen , nog offeren »

wy fullen veragt, en niet geagr werden.
Juno. Heef: de aard kloot dan weder

reufen voortgebragt ? Of fijn de Titans uit
de banden gebroken , en willen die weder
tegen ons de wapenen en gewelt gebrui-
ken?

Jup. Dat kan de henielingeii geen fcha-
dedoen.

Juno. Wat iüer dan vooreen gewigtige
faak? Ik weet niet waar over gy droevig
fyO gy fchynt ons wel Tolus of *4riftodz~

mus in plaats van Jupiter .

Jup. Gi deren waren Timocks denStoT
fchen Wysgeer, en Damis den Epicureer te

fameniti eenreden-twiftj wegen devoor-
fie-
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henigheit,in een volle vergaderinge van me-
fchea: dit ift dat my' hetherte fco bange
maakt. Damis feit datVr geen góden iyn , en

geen op t aardrok geichiet , door kaar
voorhenigheit niet 'befticrt wert: Dit durfle
hy onbelcha *mdelyk flaande houden : vor-
dcrsdeed Timodes iynbeftom ons te verde-
digen, en orife weièntheit te beveiligen
onderwylen qüam a

er een groote toeloop
van volk , dog dele reden-ltryd nam nog
geen eind : maar Ty is tot ’s anderen daags
opgefchort, om de faak wat naaukeuriger
tebetailen. Hier is een yder nu nieusgierig
na , om te hooren wiens haan Koning Tal

fyn. Nu het gy het gevaar daar onfe faak
tot de hals toe inileekt Het hangt aan eene
man , en een van beiden moet overwin-
naar fyn. Ofwy Tullen te niet geraken

, en
niet meer gelooft werden, of ioo Timodes
liet wint, fullenfy weder ons eeren , alste
vooren.

Ju NO. Dit is een groot-wigtige hals-
faak, ’t is geen wonder dat gy fco treurig
het

Jüp. Gy meinde dat ik degedagten van
Vanci'è of ^4ntiope hadde, wanneer gy my
foo haeuhertig Tag, dog het is daar verre
vandaan. Wat Tullen wy nu doen Mercuur>
Jmo, en Minerva ? Geeft my met’er haaft
een goeden raad.

Mercurius. My dunkt dat men hier
een heele Gods-vergaderinge hoorde over te

houden.

J U N 0.
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J
,J n o. Dat ftem ik ook toe.

M iNERVA. Ik foude heel anders va®

gevoelen fyn , Vader , want den ganfchen
Hemel mogt eens in oproer komen , ook

!
fou het openbaar werden, dat gy foo flaauw-

hertig waart. Laat het heimelyk gefehie*

den , raadilaagt by uw felven. Maakt dat

Timodes ovei winninge krygt , en Damh
deerJyk uitgelaggcn werde.

Merc. Dat kan foo niet verborgen bly

ven Jupiter , want dit woord-gevegt tuf»

fchen defe Philofophen fal int openbaar ge-
ifchieden. Gy fcud wel een Tyran gelyken,
wanneer gy fulke fwaarwigtige dingen de
Schare nieten hebt bekent gemaakt.

Jup. Roept de vergaderinge tertfond by
een.

Merc. Seer goet ? Hoort gy góden al-

len, daar wort van hoogerhand bevolen *

dat gy terftond by een fult vergaderen

:

wilt niet toeven , want daar leit grooteiyx

aangelegen.

Jup. Gy bekleed uw Roepers ampt met
|fulke naakte en enkele woorden, voorna»
mentlyk daar gy haar t’ famen roept om
fulke fwaarwigtige faken ?

Merc. Hoe begeert gy het anders , Ju«
piter ?

Ju p. Vraagt gy dat nog? ik agthet bif-

lijkte fijn , datgy uwen uitroept met eenb
geveersjes , en Digters grootfpreekentheit

oppotft , op dat zy daar door aangedrongen
pijnde, des te eerder komen,

(Cc) Merc,
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Merg. Maar dat is de pligtvan Rynpifs

en Bigt-fchry vers. Ik ben lbo een Verfema-
ker , dat daardoor den uitroep wel beder-

;

ven ibude , foo ik die op. veerien fong. Yder
foude my belaggen , om dele wanfchapen
tYamenllel der digten. Want ik fie dat

*4polio int geen de God-fpraken belangt uit-

gelaggen wert , dewijl hy de felve met dui-

itere woorden benevelt.

J u p. Gebruikt dan eenige veertjes van

Homerus

,

met welke hy gewoon was ons

te roepen. Ik twijffel niet, of gy iult’er

wel eenige onthouden hebben.

Merc. Niet leer wel >. ik fal nogtans

eens verfqeken.

Laatyder een hy tyts van Goden en Goddinnen,

Vos grooten Oceaans Rivieren, treed al hin^

nen

Gy Nymphen , in het huis van jupiter

geftigt ;

Vergadert daar terflont , op order na uw

/%*•

J qp. Gy hebt uw uitroep nu feervvel

geklaart , liet hoe komen fy nu van alle

kanten loopen. Set haar nu volgens haren

rang in order, elk na fyn vvaardigheit. De
goudene iet die op de eerde plaats 3 daar na

de dlvere , en de elpenbeene , dan de kope-

rs en fteene. En onder die , moeten de wer-

ken van Tbidias , ^Icantenis , van Myron ,

Vnphram', en diergelyke de voorfittinge
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hebben. Die andere gemeene fal men ergens

in een hoek opfluiten , eh flilfwijgens voor-

by gaan, dat alleen maar ja-feggers lullen

zijn.

M e r c. ’c Is wel , het fal volgens u bevel

geleideden
5
yder fal fijn fit-plaats hebben.

Men kan niet ligt weten wie dat van gout

is, of het meefte daar in ^eegt
, of welk

werk voor aan fal (liaan , van Mjron , Tolycle-

tiis, Tbidias > of van ^ikamems ?

J o p. De goude mo: ten voorgaan.

M e r c. Ik verftaa ’t. Te weten , men fal

de rykfte uitkiefen , en niet.de voornaamAc.

Daarom komt gy goudene voor aan. Maar
Iupiter , gy het nu dat de Barbaren vooraan

fitten. Gy het wat de Grieken zijn, fy heb-

ben groote aardigheit en fchoonheit door de

werk-meeflers gékregen,dog zijn van (teen,

of koper : cf die uit haar de voornaamfle

zijn , en op het aiderkoflelij kfl gewerkt

„

fy zijn van elpenbeen , hebbende eenige

glans van het gout dat daar door fchittert,

jj
verders van binnen zijn iy van hout , vol

worm en vlieg-gaten Vorders Bendis ~Aim-

bis , »4tti$cn Mithres zijn van fuiver rijn gout
gemaakt.
Nep t. Kont gy dat lij den , Menuur , dat

gy dien Aigyptifcben hont voor ons laat,voor-

namentlijk voor my die Keptuntis ben ?

M e r c. Gy hebt gelijk : maar Lyfzppus

heeft u van koper gemaakt , want de Corin-

thsrs hadden nog geen gout. De feu nybis

is fvvaar van gout geladen. Derhaiven moet
C c 2 gy
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gy dit geduldig dragen : weeft niet verftoort

om dat y mant met foo een gouden neus voor
u ftaat.

Ven us. Brengt my dan by de goude
Goden Mercuur , wantik ben van gout.

M e r c. Geen ftns Venus, voor lbo veel ik

Hen kaft. Ik mein dat gy uit witte fteen ge-
houwen zyt , die uit de Berg Tentelus komt.
Want het heeft Vraxiteks goetgedagt, u uit

foodanigen ftofte voor de Cniders te ma-
ken.

Venus. Ik lal u dat uit den geloofwaar-
digen Homerus bewijfen, die my in al fyn
gedigten de goude Venus noemt.
Merg. Hy feit ook dat <s4pollo leer ryk

is, en veel goed heeft, evenwel ftt hy daar
ergens in een hoek, en wert van eenige boe-
ven fmaat aangedaan , zynde van lijn ge-
fnaarde Cyther ontblood. Daarom neemt

gy het ook nietqualyk, wanneer gy onder
dele algemeene vergaderinge in een ver-

ichoven hoek u 3ls een {laafmoet belyden.
Co los. Wie is fooftout om tegen my

aan te kanten , daar gy liet dat ik de Son ben ,

en foo grooten aanftenlijken lighaam heb ?

Verders alhoewel die van Kbodus my met de
nldergrootfte konft en aardigheit met gelieft

heeft uit te houwen : nogtans hebben fy

iefthien goude Goden na onfe afbeeldfek

f
emaakt

; waarom ik de voorfte van die
eele rey behoorde te zijn : want de naukeu-

Wge konft wort door mijn grootte overtrof-
fen.

M er c.
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M e r c. Wat Pullen wy doen Iuptter? want;

I dit is geen kleine twift. Wanneer ik mijn
oogentptde ftofte wende , is hy t’eenemaai
van koper: maar als ik by mijn Pelvenover-

I

denk , uit hoe veel talenten dat hy tTamcn-

f
eklonken is, PooPoude hy , behalven dat

et Paart aangaat, wel vijf hondert maten

j

vullen.

J u p. Wat behoeft hy ook in de vergade-
ringe; wy diePoo klein zyn , fouden hem
tot een fpot ftrekken, en ’t fou Ponder twiften

!j

niet afloopen om de belle plaats in te nemen?
daarom gy deftigfte der Khoders , alhoewel

gy gYootelyks boven al de Góden te plaatfen

i zyt , hoelbud gy koniten voórfirtén , ’t en
zy al d’anderen eerft opftaan en buiten gaan ,

op dat er voor uw alleen plaats genoeg zy,
want u eene bil , Pou de ganPche plaats wei
vervullen ? daarom Puit gy beft doen, datgy
si ftaande in de vergaderinge zyt , alleerr

't hooft daar maar by ftekende.

Me r c. Maar ik heb nog een andere
moeijelijkheitin het onderkennen. Gy zijt

beide van Koper , en van een Meefter in Ly~
fippi winkel gevormt. ïn adeldom behoeft
ook d’cen den anderen niet te w y ken ; want
fiioxyfius en Hercules zijn beide ÏUpiters kin-
deren. Wie van beide Pal men nu boven ftel-

ien ? want Py twiften beide om de plaats.

Jup. Wy toeven al te lang Mercim : de
vergaderinge behoorden al lange gefchiec
te zijn. Laat een yder voor tegenwoordig
fitten , daar het hem wel gevalt , daar is

(Cc 3) groo»
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ten haaft by : daar na Tal ik wel order ge-

ven.

M er c. Hemel hoe raai! en fcbreeuwt
het volk. Waar is de Goden drank r en d’o*

iergébleven Gode-fpijs ? waar zijn de of-

ferhanden ?

j y,p. Doet haar fwygen Mereuur . Iaat

haar hooren en verdaan , waarom ik haar

by een geroepen heb.

M e r c. Sy vc.rftaan alle geen Griex Iupt-

ter : ook kan ikfoo veel verfcheide talea

n i et, dat ik die aan d e 5ry/fea , Terfar.en ,

Tkracers en Ce/tc^ kenbaar 1’oude maken. Het

Ja 1 beft zijn, dunkt my , dat men haar alleen

een wenk met de hand geeft.

Jup. Wel doet het dan ?

M er c. Siet , fy zijn nu ftilfwijgcnder

alsde difcipulen van Tythagoras , kis nu ty

d

de faak te kennen te geven. Siet gy niet hoe

|y u alle aankijken, vervvagtende wat gy j

leggen lult ?

Jup. Waarom foude ik niet te kennen

geven Mercuur , het geen my fcheelt, daar

gy mijn eigen foon zijt ? ik geloof dat het

uw niet onbekent is , hoe ftdut en groot»

fprekend ik in de vergaderinge gewoon ben

mijn aanfpraak te doen.

Merg. Ik weet het feer wel, ik heb

daar menig reis feer veffchrikt en verbaal!

over geweeft , wanneer ik u hoordé , voor-

na ifïcntlyk als hy dreigde de aarde uit hare

gi onifteunfcls te rukken , en de Zee met al

de Goden by een goude ketting yvildet om
hoog trekken. J n r»

j

i
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J u p. Maar nu-myn lieve Toon, ik weet
niet hoe ik het heb , of het is over de groots

gevaren die ons over ’t hooft hingen, ófom
de menigte , die tegenwoordig vergadert is,

ik weer het1 niet . ik ben nogtans fecr ont-

roert van hertstogten f ik fit en beef, de tong
*" ismy belemmert : en dat het medle is, mijn
voor-reden die ik gemaakt hadde , is rny

vergeten : die anders (eer wydloopig was.

Me r c. Gy hebt het alles verbruit ïupiter.

fy iullea door uwe ftilfwygentheit in qüaat

vermoeden geraken : agtende yts te hooren

,

waar in feer groot gevaar deekt
j om dat

gy foo lang vertoeft , en traag om te fpreken

toe treed.

J u p. Wil ik haar de voor - reden van
Homerus voorllngen , Merctmr ?

Merc. Welke?

Jup. O Goden , neemt onfe woorden
ter herten.

M e r c. Weg , weg , gy hebt ons in kbe*
gin al fm aat genoeg aan gedaan ; ’t is

3

tge*
raadfaamde, dat gy die haatdragende Ver-
fen agter laat. Gy kunt wel eenige voor^
reden van Demofibenes ontleenen , ai leen dat

gy daar maar yts in verandert. Gy fulc dat
dan doen volgens, de redenaars, die fulx ge-
woon zijn.

Jup. Gy hebt het wel voor , wy fullen
eenige ifukken en brokken van redenwoe-
ringeffamenknoopen 5 die foo wat duider 5

en niet ligt te verdaan zijn. Ik fa! dan begin-
nen. Gy ibudom groot geit wenfehen , 6

(C c 4 man-
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mannen Goden, te weten, de reden waarom

gy hier te faam geroepen zyt. Dewyl dit

ioo is , moet het redelyk Zijn dat gy met
opene ooren hoort , ’tgeen ik u (eggen (ah

Vorders, ó Goden , de tegenwoordige tyd

roept met heldre keelenuit, datwy met alle

magt en yver het tegenwoordige gevaar

foeken wegte'kaatfen, en doot te doen bloe-

den. Hier toe hebben wy groote voorfigtig-

heit van nooden : dog dewyl my debehuip-

woorden van Vemoflbenes te kort komen, foo

wil ik u met «ronde woorden verklaren waar

ever ik ontroert ben , en u by een heb doen

roepen. Gideren > als de Schipper Mneftbeus

in behouden haven quam (na dat hy een

groote gevaarlijkefchip-breuk geleden had)

volbragt hy fijn belofte in Vir&o , alwaar hy
eenige van de onfe ter maaltijd noodigde.

Daar na als de offerhanden voortgebragt

wierden ; ging d’een en d’ander van u af.*

ondertuiïchen ging ik na de dad, zijnde nog

niet feer laatin den avontftond , om ’smot-

gens voor de middag in Cerarnicum wat te

wandelen : ondertuflchert overdagt ik defe

Snaaltijd eens van Mnefitbeus,&3tk fo (legt en

gering was,daaf hy feitien góden te gad had»

alleen maar een haan op- offerde,daar hy felfs

foo out was , dat hem de fnot en quijl ont-

liep. Daar by had hy vier dukjes wierook ,

die duf en verdikt waren , die op het vuur

niet branden wilden , foo dat de reuk de

neulgaten niet eens indrong.Daar hy te votf-

ren heelc offerhanden van honden Oden be-^

loof-
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|
loofde , wanneer fijn fchip niet tegen de Ca-

phareife klippen (lukken friet. Dit ondertuf-'

!

fchen denkende, quam ik in Vècilum
;
daar

weferide, quam my onvoorfienseen grcote

troep met volk over y fommige binnen de

wandelplaats , en fommige onder den blau-

wen hemel} ondertuiïcben warender eenige

die tegen malkander twifl:eden,en woort-ge-

meen waren, fittende op geftoeiten. Einde-

lijk bemerkten ik dat het Philofophen wa-

ren , ik naderde haar, om te weten wat ff
deden. Daar na wentelde ik my in een van

de dikfte wolken , en vercierde my met

haar gëwa&tr ook nam ik een lange baart

aan , en hield my onder den hoop als een

Philofooph. Sommige wilden my als met

de arm weg douwen , ik trad evenwel toe 9

dogniemant wifr wieikwas. Als ik nu on-

der het volk frond : vond ik Vamis den Epï-

cureer , dien fchelm , met den Stoifeben Ti-

modes ecn deftig man, deie difputeerden feer

heftig tegen malkander. Timodes was nat

van fweet bedropen , en heefch van al het

roepen. Haar ganfche waorden-fwift was
van ons. Maar defeh Vamis feide : dat de

menfchelyke dingen van oris niet voorben

wierden , nog dat wy geen agt gaven op het

gene dat opd’aarde gefchiede : Kort , hy
gafte kennen dat’er geen Goden Waren. Sy~-

ne reden was feer klaar , en wierde van ver-

fcheide geprefen. Maar de anderen , te we-

ten Timodes, was feer heftig om onste ver-

dedigen , en maakte fynpartiefoo moede
(C c j*

)
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als hy kon., cnfc forg en neirfïighe’t pryfen-

de: verklarende uit de natuurlijke dingen ,

daUwy daar waren.. Daar waren ook niet

weinige die hem prefen >en iijne reden voor
goet keurden. Dog hy was focr moede dat

hy niet langer fpreken kon. Al het volk had
de oogen op Damis. Als ik hoorde dat de

welentheit der Goden laftleed
, gebood ik

dat men het difpuit foude opfchorren. Sy
gingen dan henen op die voorwaarde , dat

fy des anderen daags dit begonnen difpuit

ten einde foude brengen. Ik voegde myby
den weg-gaanden hoop;, onder het gaan

hoorde ik dat fy de woorden van Damis tot

den hemel toe prefen. DaarWarender ver-

fcheiden die feidendatmen geen voor-oor-

deel vellen moeil , maar vervvagten wat

Thmeles des anderen daags daar op feggen

foude. Dit is dm de reden waarom ik u heb

doen roepen. Voorwaar>o Goden, geen klei-

ne faakjfoogy het ter herten neemt; al onfc

oeffeningo en dienilcn » al onfe glorie en op-

komile , wort van de menfehen in twyfel

getrokken ; want fy feggen dat’cr geen Go-

den zijn , of foo fy daar waren , dat fy de

menicheiyke dingen niet verforgen ; het

loopt gevaar dat vvy op de aarde niet meer

offerhanden nog gefchënken krygen ; op de

heiligedagen fullen \\y dan honger moeten

lyden ,zynde berooft door die ftryd-twiften*

van de heilige dingen, nagt*fpelen, en

pompen. Derhalven moeten wy hiergefa-

mentlyk over raadikaa , ofer nog eenige
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hülpe kon gevdnden werden ;
en dat Timo-

cles de overwinning© mogt hebben en

Damii. zijnde overvvonnen en verwart» van

;

het volk leelyk uitgelagchen werde. Ik

betrou Timoclcs foo heel veel niet , tenzy

wv hem een weinig te gemoet komen.

Roept uit MercuuY >. dat de op-ftaande raad

geven.
.

M er c. Boort en fwygt alle ft ik Die yan

de groote Goden begeert te fpreken , die is

het geoorloft. Wat is dat te feggen ? daar is

niemant die opryft, fy fwygen alle heel ftil

,

miüchien zynfy verbaad: om het gene ge-

I fêgt is.

M o MU S. Wort gy aarde en water-gol-

ven ftil. Soo daar vryheit van fpreken v er^

gunt is, foo heb ik nog wel ytsom tege-fi-*

woord igtefeggemrl

J u p. Spreekt vryelyk op Mams. Het

fehvnt dat gy wat goets voor hebt*

M o m ii s. Weeft dan al te famen ftil
, %

Goden, ikheb allanggeften dat oofeRken

fbo vervallen , en dat’er kdke Sophiften nog

groeijen fouden. Sy nemen oorfaak vandie

vervloekte ftoutighei-t uit ons eigen lelveh.

Het is, om inde gelykheittë fpreken, een

grouwelykedaat , om met regt over Bpicu-

wen fijq navolgers , een grimmigen toorn

uit te gieten * hoe fouden fy ook een regt-

finnig gevoelen van ons hebben , wanneer

fy dufdanige verwarring in dit leven fiem?-

Want die de befte zy n, ai is dat hy nog foo

volmaakt ea onberifpeïyk leeft , wert meell

(Cc 6) ¥£f
:
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verhum t , of hy is arm , hek en fugtig , hy
moet haven en werken: maar het eens de

godl ooien en doortrapfte guiten, die heb-

ben eere, waerdigheit , rykdommen, en

al wat haar hertje luh , en gelieft. Selfs wer-

den de Kerk-roo vers niet geftraft, die het

men door de vingeren heen: die van de

goede maardeminfte ftroo in de weg leg-

gen , hangt men die niet op , of werden iy

niet dapper geflagen ? dewyi.'fy dan fulx

befpeuren , foo fyn fy niet te befchuldigen,

principaal , wanneer fy de God-fpraken;

hooren toekomende dingen feggen
,
ge-

lyk als dit
:
pjnde over den Halys getrokken,

fult gy een groot gebied t’ onderfte boven keeren-

Want daar niet blijkbaar is, of lijn eigen of

eed ander daar door gemeintwert, en we-

derom: O goddelijke «Salami’s > fult de Kin -

deren van uw Vrouwen verliefen. De Per-

panen mein ik en de Grieken , waren de Kin-

deren der Vrouwen. Voorders als fy de

Rhapfodien hooren, dat wy minnen, ge-

quetlV, en gebonden werden , twiften, en

oproer maken , 8c e. ^t welk te belaggen is ,

daar wy willen fchynen onherfelykte fyn.

Hebben fy dan geen reden genoeg , om ons

leclyk uitteleggen ? Wy ondertuhchen dan

werden daar heftig over , dat de nienfehen

fuiken gevoelen van ons hebben : dsarvvy

hoorden te vreden te fyn , foo der maar

eènige waren d ie ons offoden. Soo gy , lie-

ve Jupiter ,
(vvy fyn nir alleen , beha lven

Hercules 1

, Ganjmedes , Mfedapiiïs , Vmyft#
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en Ganymcdes , 'tvvelk aangename Goden
fijn) uvv forg liad laten gaan om teonder-
fcheiden , welk dat quade en boofe

,
goede

en reditvaerdige menfchen waren , foo
foud gy hier nooit toe vervallen fijn. Want
foo Thefeus , reifende van Trienen na
uitbenen y de booswigten niet had om den
hals gebracht, foo zouden Sciron , Pityo-
camptes , Ccrcyon , en meer andere Vader*
moorders en flraat-fchenders, door uwe
voorfienigheit geleefc hebben. Wanneer
ook dien regtvaerdigen en voorfigtigen
Euryftbeus

,

fijnde aangedrongen, en alles

eerft wel ondertafi: hebbende, fyn knegt,
die fierk in de handen was, en ftout,
om een deftige daad te ondernemen > niet

uitgefonden gehad
, foud gy nooit Ju-

piter van de Lern<eife Waterfhng gedacht
hebben , veel .minder nog op de Vogelsin
Stympbalo , of op de Treiffifche Paarden.
Wanneer foud gy van diedronkene en fma-
delyke Centauren gedroomt hebben ? en
om de waarheitte feggen , wy fitten op den
Olympus met toegevouwe handen , alleenig
gade flaande, wie der heiligt of offert , of
op den Altaar Wierook aanfteekt. De reit

gefchi t foo wat by geval. Vvy lyden na
verdienden , en wy lullen nog meerder ly-

den, wanneer de meniehen merken dat,

fy daar geen ntittigheir af krygen , al hoe
wel fy met groote fegtraerdigheit op,offe-

ren , en de offeranden heiligen . Int kort

fuifgy bevinden dat de Epicureen ons fma-

de-
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delyk Tullen uithggen , en nret een vefel

achten, Metrodorus en Vamis met fvn rang

fullai het hoekje te boven komen, en on-

voorvechters in degront zeilen. Daarom

moetenwy on Te uitterile vlyd aanwenden,

om een eind van defe Taak te ma^en. My
aangaande, ik geef er weinig om, of fy

my verachten. Eertijds wierd ik in hare tel*

order niet begrepen , al hoe wel menulie-

den doe nog albehoorlyke eerbiedigheden

offeranden aandeet.

Jur. Laten wy , 6 hemelingen, delen

beufelaar en fnapper weinig achten, want

hy is akijd foo een bitzigen kyver. Een

y dér kan wel ,
volgens dien vermaarden De-

mofihwes ,
befchuldigen en kijven, want

het is geen kond: maar om ymant goe e

raad te geven is alle mans werk niet. Gy

lieden Tuk het fonder hem wel konnen kla-

ren , mem ik.

Nept. Ik , alsgy lieden weet leert on-

der de Zee golven ,
hebbende mijn regee*

ringé inde diepten ,
ikbewaama mijn ver-

mogen deSchippers, en breng haar in be-

houden haven, ik ftil hetqaade weer en

wint.* niet te min, behertig .ik my ook

’tgeen hier gedaan weit. Mynbederaad is,

dat men Vamis om den hals foude helpen ,

eer dat het difpuir aangaat/t fy doorbaxem

of vets anders, ’t is u bekent Jvptttr > dat

hy alle uitvlugtea weet in fyn woor
^\

twiden , en dat hy niet wel in de woorden

kan gevangen worden. Dit fal dan een goe-
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de getuige fyn,, dat wy hem na verdren-
ken geftraft hebben.
ju p. Gekt gy daar mede, Neptnm

weet gy wel datfyatyd nogniet om en is?

’c is nu niet in onfe magt: maar de Spaar-
goddinnen beramen yder fyn tyd , d’een
komt door den blixcm om, d’ander door het
fweert, koorts ofeen teering. Want foo het
in myne handen had geweek, fou ik niet

die goddeloofe geftraft hebben met een
groote blixem, en al die Kerk-rooversdoot-

f
eflagen hebben , wanneer fy my twee
rengen hair, die fes minen woegen., a£-

fneden ? of boud gy verfuimt hebben dien
viffeher uit Oreo in Geraften , die uw den
Drytant keelwijs afhandig maakte? Hier
komt nog by , dat wy ook feerqualyk ne«i

men , en daar oycr vertoornt fyn , dat
wy ook de redenen van Vams vreefen , en
niet willen afwagten , tot hy by Timocln
komt. Wat fchijnen wy anders te doen 5

dan een verlatene faak te willen overwin-
nen ?

Nept. My dunkt dat ik al een feer korte
weg bedagt heb.

Ju p. PaAjebieien hiervan daan ,gy raas?*

balt met uwe woedende raadflagen , om
hem voor fyn tijd re doen kerven, latende
onderwylen het difpuit keken.
Nept. Agt gy mijn raadflagen niet

,

foo bedenktfe beter.

Apollo. By aldien het de ongebaarde
jongelingen tosgelaten was een vy oortje

int
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int Capiftel te brengen , foo mein ik yets te

weten , dat de gemeene faken dienftig is.

M oiMus. hiet wert nageen ouderdom

gefien polio , want het raakt het gemeene

befte, een yder geef raad en daat, foo als

’t hem beft goet dunkt. Hoeaardigfn fraay

fou het fyn , foo wy int uitterfte gevaar fta-

ken , omtrent de magt en toelatingdes wets

wat eerfugtiglyk difputeerd'en. Gy fyt een

wettig fpreeker ,
wantalsgyuit uwkintle

Varen quaamt , wiert gy al in de twaalf- mana

tafel gegfaveerr. Het f heelde weinig , of

gy foude ook in de volk-regeeringe van Sa-

tuTitus geweeft hebben. Efsarom ftelt u\V

fóo jongman-agtig niet aan , tegen ons ,

fpreekt vry uit met ftoutigheir, ’t geene

uw goet dunkt : weeft daaromniet Ichaam-

agti CT
, datgy fonder baard moet fpreken

,

vóornamentlyk daar uw Soon Atjculapius

foo een langen baart heeft. ’tEn foude uw
geen oneeregerekent werden, datgy jong

fynde ,
een wyfenraadftag teberde bragf,

op datgy niet te vergeefs foud fchynen op

den Helicon gefeten te hebben , runde met

de Sang goddinnen wegen de natuur-ken-

derirewoortgemeen. ..

A poLLO.’tlsuwniet geoorloortmy die

magt te geven Home ,
maar Jupiter. Mif-

fchien falikwel wat geleerds voor den dag

breno-en, foo ik vry heit van fpreken ver-

fcryg
3

, op datymatit fien mag dat ik op den

Helicon geweeft heb.

J u p. Ik geef uw Verlóf , myn Soon

fpreekt maar.
Avol-
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Apollo. Defen Man Timocles ,
fchynt

geen onbillyk Man re fy n , maar ook regt-

vaerdig ,
die de Stoifche difpuiten op fyn

duimpje verftaat , ook leert hy verfcheide

jongelingen om fyn vernuftig verftmd , cn

om niet al te grooten geit y hy weet wei

yets aan te raden, wanneer hy fynDifcipe-

lenonderwyft: maar om onder een hoop
volxtefpreken , ishy Teer tongeloos en be-

fchaamt: hy fpreekt ookdikwyls qualyk,

foo dat het volkom hem laggen moet* hy"

wert int fpreken verwert, en verdwaalt,

voornamentlyk als hy fijn Meefter in het

fpreken heeft. Syn verftand is anders leer

fcherpimnig
,

ja byna goddejyk , die de

Stoife Piiilofophie wel te degen heeft deur-

keken: Hy benevelt alles byna , als met

raad (els
$

als fijn toehoorders hem dan niet

verftaan , fcheld hy haar wat uit. V&
billijk, dat men alles klaar uitfpreekt : op

dat een y der alles fonder walg verftaan

mag.
Mom. Datbebtgy vvelgefegt, apollo r

al ift dat gy felfs die dubbel finnigheit in

uwe God-fpraken niet achterlaat, foo dat

de toehoorders wel een anderen Pythius

van nobden hebben , om 'tfèlvete ontknoo-

pen. Maar welk is uw raad die gy had ? hoe

lal men Timocles hier in te huipe komen ?

Apollo. Dat men een anderen fprekef

voor hem in de plaats ftelde, aan vvelke

Timocles eerftgeuit hadde * welk fijn meU
ning was.

Mom,
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Mom. Die raad is niet goet, Tonde foo

een man nog een Meefter van nooden heb-

ben ? en daar fpreken ’tgene Timides be-

haagde, daar Damis ondertuhlhen uitlyn

gevoelen metfyneige mond fprak ? mid-
delerwijl fou den anderen een' hulp van

doen hebben , ïijix helper geduurigin ’toor

lu Kierende , h geen hem geliefde gefegt te

hebben. Ondertuhchen fou fyn Tolk daar

louter over woord-redenen , niet wetende

niiffehicn wat de mcining van Tirmües was.
Sou dit niet béhggeïyk voor de toehoor-

ders fyn? dit moet opeen ander boeg ge-

wend werden, want dit kan foonietgaan.

(Jy, daar men foo over verwondert, (de-

wyl gy een Propheet en Waarfegger zyt , en

daar door foo veel fchatten hebt vergadert,

jafeifs ook goude Tichels) van uw behoor-

de men wat beters te verwagten , ons voor-

feggende , wie van beiden de overwinniri-

ge tal hebben. Want dewyl gy op de Vbgel-

teikenen gel eert fy t , ift redelijk, dat gy daar

uit ook waavfeggen kont.

Apollo. Hoe fou dat nu konnen ge-

schieden > Mome , daar ik niet by den dry-

voet ben , nog het Wierook- vat , nog de

yoorfeggende Fontein > als die van Cafia -

lia is?

Mo mus. Dewijl men uw wat te na

fpreekt , weet gy uw uitvlugten.

Jup. fpreekt gy mijn Soon, wilt defen

achterklapper geen gehoor geven , even

als ofde kracht van uw waarfeggen alleenig

be-
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beftent in den dry- voet , water en wierook :

en dieniet hebbende, van u kunfl ontbloot

waart.
,

.

Appl. Sy konden evenwel beter van

mv te Delft cn te ColopMn gei'cbieden. Vader ,

aldaar heb ik aldcrlei dof van God-ipraken.

Hier fou ik lbo naakt en bloot moeten leg-

gen wie de Overwinnaar moede zijn.^ Gy

lieden fbud het niet voor go et keuren , ’t en

zy ik het in veeden uitfprak.

Mom. Segt het maar khar uit met ron-

de woorden, wint’ergeendoe' jesom. Daax

wert nu geen Schapen -vleifch, nog Schild-

pad in Lydien gekookt. Gy .weet wel waar

toe wy by een vergadert zyn.

J u p. Wat Tuit gy leggen myn kint ? die

voor het voorleggen der orakuien gaan,

hoe vol fchrik en vrede zyn die ? haar ko*

leur wert bleek *
de oogen bewegen lig

ginsen weder, opdaande hairen ,
rafernie

dedighaams, kort , alles getuigt vol God-

delykhdt te zyn „alles is vol vreela^gtigheit

en verborgentheden. , . y
A p o l l o. ~4<mhoort de Mirakiden der Go-

den van dien waarfeggenden Vhosbiis ,
over eenjeet

fivare twifi , dre d*-&cMtfclwMPend*$BphiJttp

hebben ui&etitu fy houden niet op veel dingen uit

t e bulderen , Je voor (leven des kiel
s
[dien fy met

'

de Ploeg ftaart vervullen . Maar wanneer de

Gier-vogel met fijn kromme tengels eenSprrM

haan heeft op gevat ypillen de Kraijen met de laat-

(ie femme fingen , de gehoopte Ovemdmmge ja-
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fijn Muyl-Efels wel ontfangen : maar den Efel fal

fijn jongen met een langen hoorn flaan .

Ju p. Hoelagtgy lbo overluid Mornet men
behoeft feker de gek niette fcheeren , met
het geen over onie fchouders hangt : houd
uw geruft , of ik fal uw teberften doen lag-

chen.

Mom u s. Hoe foud ik my van laggen
konnen onthouden Jupiter, hoorende lbo
een klaar en doorlugtig crakel ?

J u p. Kunt gy ons den uitleg daar wel
van doen?
M om, Hetisfeer ligt en klaar, fbo dat

wy de werken van Tbemiftocles niet van noo-
den hebben. Daar blykt uit ddt hy een gui-
chelaaris, eft wy zyn laft dragende EieIs K
en ook, lieve Jupiter fyri Muil-Éfels, die ons
foo ligt op fy n woorden verlaten > wy heb-
ben foo veel herflenen en (innen niet als een
iprinkhaan.

He rcules. Ik , lieve Vader, alhoewel
ik onder de Hemelingen maar een aange-

nomene ben
,

fal ook voor tegenwoordig
uiten , kgeen my goet en dienftig fal dun-

ken tot behoud van ’tgemeene befte. Wan-
neer fy aan het difputeeren lullen geraakt

zyn , en Timod.es de overhant heeft 5 fullen

wy het voort laten gaan : foo niet , fal ik

de heele wandelplaats bewegen en
J

t onder-
fteboyen keeren, op dat dien vervloekten
fnapper de mont geftopt werde.
M o m. Lieve tienules hoe Barbarifch iV

dat, ’t geen gy ons daar raad , hfchyntwel
een



De Treur-Jpeelder. tfej

een raadflag uit Beotien , willendeom eenen

Vamis foo veel menfchen om hals helpen ;

dan nog de heele wandel- plaats met Mara-

thon , Miltiades en Cynggirus: lioefouden de
redenaars hare pligt wederom konnen doen,

ontrieftzynde van haar grootfte argument?
doe gy leefde , was u fulx wel geoorlofc

:

maar na datgy een God geworden zyt,hebt

gy miflchien wel geleert, dat dit de Spaar-

Goddinnen moeten doen, want fulx in on-
fe magt niet en haat.

Herc. Wanneer ik een Leeuw of een
Slang ombragt % deden dat de Spaar»God«
dinnen ?

Jup. Ja.

Herc. Als ymant my fmaat aandede,
ofmyn Tempel roofde , of myn ftok-beeld

omkeerde, fou ik die niet mogen om den
hals brengen , 't en iy het de Spaar-Goddin-
nen over langen tyd goed had gedagt ?

Jup. Geeniins.

Herc. Hoort my dan nu vry uit fpre»

ken Iupiter. Ik ben, gelyk de Comedsant
fegt, een Boer , ofLantman, noemende een
fchop, eenfchop. Wanneer dit foo is, fuL
lenwy alledeeeren, de reuk, en het bloed
der offerhanden , 't welkwy hier alle genie-
ten, goeden dag feggen, en weder in dc
Helle neder klimmen, aldaar fullen defcha-
duwender dooden, en de Beelden , my die
naakt ben , met myn booge ontlicn en vree*»

fen , om dat ik foo veel wilde gedierten
t’ondergebragt heb.

Jup,
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Ju p. Wel aan , t’huis is degetuige , foo

men fegt. Gy hebt dat milfchien voor Damis

bewaart, om hem ’t felve te laten feggen.

Maar wie komt tiaar met luiken y ver? ’t is'

dien koperen , die foo gepolyiï en net uit-

gedrukt is, wiens hair na de oude wyfe op-

gebondcn is. 't Is beter u broeder Merciwr ,

die foo dikwy Is m Vtcilo verkeert : hy is foo

vol metPik befmeurt, om dat hy van de

Werk-bafen dagelyks uitgehouwen wert.

Wel foon , hoe haaft gy u foo ? brengt gy
ons wat nieuws van de aarde af ?

H e r mao o r; a s. Ja , al vry vvatbyfon-

ders Jupiter , waar toe groote lorg moet ge-

dragen werden.

J u p. Seg het met’er haafoof'er yts quaats

fonder ons weten ondervvylen mogt ge-

feiiiet zyn?

H e r m. Als ik aan de vvandek plaats in

koper gemaakt , en metde rugenborft t’fa-

men gevoegt v vierde, was 't midden- lyfmy

feer mifmaakt , ik had een heele gordel om
het lyf, daar quam een heele hoop volkx

aan loopen , onder welke twee Sophiflen

Vvaren , die met malkander in een woor-

den- dry d foiiden geraken , feer bleik om
het hooft, Damis en. .

J u p. Sus , fus , met fulke treurige woor-

den te bulderen. Ik weet wel wat gy feg-

gen wilt. Maar waren Jy alhand-gemeen

gevvceft ?

Herm. Sy vvaren nog in ’rbegin , en

begonden eerflpylen te vverpen; iy gaven

mal-
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malkanker lbo wat. fchimpfchotige bok-'

kens.

J u p. Wat fullen w y dan doen , lieve gó-

den? Sullen wy het hooft niet eens buiten

deken , om te.hoor.en ? de uuren die de

deuren bewaren > doen de grendels van

de deur v fy fchuiven de. wolken aan een

zyde , en dragen de deuren van den Olym*
phus weg. Lieve Hemel! wat een toe-

1 vloei van volk. Vorders delen Timocles be-

haagt my weinig , hy beeft als een riet

,

en fegt alles verwart 'tagterile voor. Door
fyn twyfelagtige -woorden laat hy niet

blyken , dat h^ Vernis kan tegen liaan.

Maar laat ons gelofte voor hem doen,
J

t-welk by ons leer ligt is, dat het JMmis

nieten hoore.

Timocles. Wat fegt gy , Kerk-fchen-

der Damisl dat’er geen góden fyn, nog

die y ets inde waerelt voorden ?

Dam is. Neen, maar feg my eensyiioe

datgy bewyd dat’er góden fyn ?

T i m. Amwoortgy op het mijn.

Da m.i Neen , maar gy eerd.

]up. d’ Onfe is nog meeder : want hy
roept, wat harder. Wel aan dan Timocles

fmyt hem lijn fak vol fchimp woorden.

Daarbellaat uw geheele kracht in, anders

fyt gy dilfwijgender als óq' domme Vif-

fchen.

Tim. Ikfalje feker niet eerd antwoor-

den.

D a M, Derhalven Timocks vraagt. Gy
hebt
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hebt hier in gewonnen , na dat gy gefwoo-
ren hebt. Maar foo het uw belieft, fonder

fchelt-woorden.

T i m. Gy vermaant wel
, gy vervloek-

te beeft. Meintgydat de góden geen voor-
fienigheit gebruiken ?

Dam. Geenfins.

Tim» Wat legt gy ? gefchiet dan alles by
geval.

D a m. Ja.

T i m. Wort'er dan niet gedaan door de
Goden?
D AM. Neen.
T i m. Alles te vergeefs, en by geval ?

Dam. Javoorvvaar.
Tim. Kontgy dit wel lyden , gy Ber-

gers die dit aanhoort, fmyt gy geen ftee-

nenophem?
Dam. Wat hitft gy de menfehen tegen

my aan ? vviefal ik leggen datgy zyt , die

om de gunft der Goden tegen my foo ver-

bittert zyt? diemy eertyds hoorden, heb-

ben my geen leed aangedaan

.

Tim. Sy hoorenhet Vamis, fyhooren
het : maar fy houden het te goeden aan uw,
om opeen ander tydu luftigophet bakkes

te Haan.

D a m. Als fy fulx al deden , fouden fy

uw dan om uwe fcheimftukken niet ftraf-

fen ? Ik weet voorvvaar niet waardoor de

Goden beter getuigeniife fouden konnen ge-

ven , van hare voodienigheit, als daar door

datfeuwalseen voorbeeld ftrafïen, 't Is dan

fe-
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£ker , datfe elders moeten vertrokken fyn,

boven den Oceaan , by de onberifpelyk*

Aithiopen . Sy gaan dikmaals ten eten * en dat

wei ongenoodigt.

T i m. Watfal ik uw op die fioute lafle«

ringe antwoorden Vamis ?

Da m. Dat gene, welk ik al lange heb

begeerente hooren, hoe gy bewyfenfoud

dat de Goden alles voorben.

Tim. Door de natuurlijke order die der

dagelyks gefchiet , de Son gaat dagelyks

op en onder , de Maan houd ook haar ge*

fetten tijd , fulx befpeurt men ook aan de

Sterren, de planten groejen uitdeaarde ,en

de dieren groejen.alle daag.® Dele werden

gevoed ,fy bewegen ,-denkenengaan. Ook
dat men bouwt , en leder fnyd .• defe en

diergeiyke ontelbare, dingen doen myge-
looven , damereen voorfienigheit is.

Dam. Gyfoektde quetSie te dempen.
'ê Is nog niet jfeker* dat dit door voorlienig-

heitfoudegefchieden. Dat defe dingen ge-

fchieden , loochen ik niet : Evenwel wer£

ik daar door niet aangeraden , dat de felve

door een voorfienigheitfoudengefchieden*

|

VGeen begonnen is
,
gaat ai weder met een

order by beurten om
, gy noemt des felfe

order een noodfakelykheit. Gy houd uw
qualijk, datikuwterbond niettoe en flem-

me , dewijl gy ophaalt ’t geen gefchiet, en

pryb, meinende getoont te hebben , dat

de felve door voorlienigheit gefchieden.

11 Veel (Dd) Wet



626 ' Lucia

n

ï Jupite rj
Het is weinig befonder dat gy bygtbracht
hebt, bedenkt vry wat anders.

T i Mi Ik ben in dat gevoelen , dat ik geen
andere redenen hoef by te brengen: ik lal

uw nu vragen, amwoort my, Is Homerus
niet de voornaamfle van al de Poëten ge-

weefl ?

Dam. Ja voorfeker.

T i m. Delen heb ik ook gelooft, dte
de voorfienigheit der Goden ook vafl fielt.

D a m. Dat Homerus een goed Poëet is

geweefl , fullen wy uw alle geern toeflaan ;

maar dat hy een gdoofwaerdige getuigd

hier over foude fy n , of eenige andere Poë-
ten, dat fullen wy uw in geenderlei wyfe
toeflaan. Sy hebben, mein ik weinig forg

gedragen ,om de waarheit tefeggen , maar
fy letten meer op de woorden en de aardig,

heit van de Vaerfen j haar werk is maar bo-

ven op de rook gebouwt. Segt myeens,
welke woorden van Homerus uwdatmeefl
doen gelooven. Sy n het die , welke hy van

Jupiter fchreef, hoefy hem door lagen te

leggen , wilden binden , en dat van fyn ei-

gen Dochter, Broeder, en Vrouw ? en foo

Thetis over dit beflaan fig nieterbarmthad,
en Briareus tot hulpe riep , fou dele goe-

den Jupiter gebonden , en van eengefcheurt

geweefl fyn. Hier over aan Thetis denken-
de , over de weldaat bedroog by ^igamemon
in een valfche droom , v vaar door hy mein-
de dat hy menigte van de ^échivers verfla-

gen had. Siet dan eens hoe moejelyk het

voor
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voor Jutter was /kern door fyn blixem te

verdaan, ten fy hy hem ellendig bedroog.

Of dit heeft u meed doen geiooven, dat

Viomedes de hand,van Vetms quetite , en ook
Mars door aandringen van Minerva. Een wei-

nig daar na begonden de Hemelbogen ra-

dend te werden * foo dat fy d’een met d’an-

der hand-gemeen geraakten , foo Goden
als Goddinnen. Minerva fmeet Mars daar

neer, dele was traag en moede, mifTchien

door de wonde, die hy weinig te vooren

van Diomede

s

ontfangen had. Tegen Latomt

ftonden de Cjllenife kinderen op $ of mif-

fchien die Diana befpottej dit heeft u wat ge-

loofwaardigs gefchenen. Hoe dat fy daar

over klagende, fulx qualyk genomen heeft ,

dat fy alleen aan hetgaftmaal van Oeneus niet

geroepen was , daarom fond fy een wilt
Verken , vaneen ongemeene grootein die

confreijen. Heeft u fulx dat niet kiende aan-

geraden ?

Ju f. Wat fegt gy » wat een geroep en
gefchfeeuvv is'er van die Vamis pryfen : den
onfen blyft’er in deken , hy is perplex en
verflagen: hy fchynt lijn fchiit wel af te

wijlen leggen. Hy keert en went fig , om
met eeren uit het volk te geraken.

T i m. Schyntuwdan Eurypidss niet wat
goets te feggen , wanneer de Goden Avont-

j

maal houden , dat door hare hulp de goede
i behouden , en de quade geflra ft werden ?

D a m. Ja myn goede man , foo u dit de

treurfpelige Digters kennen wys maken ,

(O d 2 ) foo
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Zoomoet hieruit volgen dat Tolus y .Arifiode*

musen de Satyr Goden zyn, o£ dat ly dingen

zyn die tot het fpeibehooren,als de kouflen,

fchoenen , rokken , kleeden , handlehoe-

nen, Sec. daar mede hy hare treurfpeïen

fpeelt , is te gelooven : maar dat fy Goden
ibuden zyn is leer vreemt. Hebt gy hem dit

niet wel hooren feggen ? liet hier boven den
onmeetbarcn Hemel , houdende de aard-

kloot en fijn water in lijn armen? agtdat

defe jKpiter is , en die de Goddinne. En we-

derom , wie dat Jupiter is weet ik niet, als

alleen uit hooren leggen.

Tim. Derhalven werden de menfchen

fchandig bedrogen , welke meinen dat’cr

fulke Goden zyn,en hare heilige dagen vuu-

riglykbywoonen.
D a m. DewyTgy my doet geheugen de

opinie die het volk daar van in’t hooft fpeelt,

foo moet men weten dat die reden, welke

daar van gevoert wert , niet vaft of behen-

digs in lig heeft. Daar is een groote vetwer-

ringe van gevoelens , d’eën heeft een ander

gevoelen als d’ander. De Scythen offeren de

Zabel. Die van Tbracien den vlugteling Z<t-

tnohis , die uit Samos hy haar quam. De
Phrygers de Maan. De Aitbiopers den dag.

De Cylknen Thales : d'^fffyriers een Duif: de

Terpanen vuur: en d’ /Egyptenaars het wa-
ter. Die van Memphis hebben nog int by-

fondereen Cs tot een God ; en die van Te-

lufïen een Ajuin. Andere hebben wederom

een Krokodil, eenOjevaar, Honds kop,
Kat
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Kat of een Aap. Ook fynder die de rech-

ter fchouder voor haar God /lellen 5 en an-

dere die daartegen over woonen , de linker.

Sommige hebben een half hooft, een Pe-

ter van Samien , een Kom , of yets diergé-

ly ks. Is fa lx niet behggelyk Timocks ?

M o M. Heb ik niet gjêïegt ó Goden ! dat

het daar op uitdraejen ibud , dat al k geen
de Goden aangaat , befpot foude werden ?

Jui\ Ji Mom, en gy hebt ons wel fe

regt , iulx te ruiken gegeven. Ik fal dit al-

les laten verbeteren , als ik dit gevaar maar
mag ontvlieden.

T i m. Waar toe flrekken uw dan de Gods-
fpraken

, gy vyand der Goden ? fyi* dat geen
voorzienigheden van haar ?

D am. Swijgt daar van
, gy goede man ,

anders foude ik uw vragen, waarom gy
daar gewag van maakt. Is het daarom dat

Tythius aan 'Lydus antwoord geeft ? Met
wat een lidige dubbelfinnigheit fpreekt

hy ? gelijk als de dubbele Beeldjes van Mer-
turiuSy die aan beide zyden malkander ge-

lijken , hoe gyfe keert of wend. Of fat Cr<g«

fa hjn eigen of het Rijk van Cyms in de
gront helpen , foo hy hg over den Halys

geeft ? Wat al duifenden aan geks heeft hy
niet voor de Sardiaunfe ondergang gekre-
gen?

Mom. Defe man verhaalt , ó Goden,
daar ik aldermee/l voor gefchroomt heb;
waar is nu onfen aardigen Cither-fpeelder ?

want wy 1 hy weg is , fuk gy u eigen agting

(Dd 3) ver-
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verdedigen , en de kcegels af kaatfen ?

J up. Gy brengt ons halfom hals Mome y

ons bekyvende voor dat hettyd is.

T ! m. Siet wat gy doet, gy fchelmagtige

Damis: Gy fchaamtu niet de af. beeld iels en
de altaren t’eenemaalom verte fmyten.

D am. Ik wil al de altaren niet omfmy-
ten

,
goede Titnockf. Wat quaat konnen

die doen , wanneer men den verfpreid^n-

den wierooks*rook (ig ver laatruikenPmaar

die van Diana, waar cp men Oflèn offert >

wilde ik wel om ver doen fmyten , op wel-

ke defë'Maagt met een groote wakkerheit

gewoon is op de gak- malen te fitten.

Jup. Waar van daan komt ons diton-

overkomelyk quaat ? n iemant fpaart hy y

nog vreefi geen goddelykheit : hy (laat als

de Boeren met een kuüppdinh honden om,
fonder onder fcheit te maken.
M o m. Gy fuk’er weinig onder ons vin-

den Jupiter, die geen fichuk hebben. Hy fal

ferftoht een van de voornaamhe aanranden.

T i M. Luikei t gy na den donder-maken-

den Jupiter niet, gy God vergeten fchelm ?

Dam. Sou ik de donder niet hooren?maar

of lupiter de donder maakt, fult gy mifichien

beter weten , die in de vergaderinge der

Goden fchynt gefeten te hebben. Die van

Creta hier gedurig komen reiken , wetenwel
wat anders te ftggen , fy toonen het graft

van Jupiter , dsgre by een kolumne , een

telken dat Jupiter gekorven is, en niet meer

co dondert.

M O M.
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M o m. Ik wift wel dat hy ilalx feggen fou.

!
Hoezyt gy loo bleikom het hooft lupiter ,

hoe klappertant gy foo, hebt gy de koorts

op het lyf?

J u p. Sou ik fulke mènfchen niet agten ?

| het gy niet wat een loop van volk dat’eris ,

om hem te hoorendifputeren, die hem ful-

len geloofgeven , die alle aan het oor van

Vamis fullen gebonden werden*
Mom. Gy kunt lupiter uwe goude ket-

ting wel uit den Hemel neder laten, en trek-

ken de aarde daar by om hoog.

T i m. Segt my gy vlegel , hebt gy wei
oit ge varen ?

D a m. Ja, feer dikwyls.

T i m. Saagt gy doe niet dat’er maar een

Stuurman was, die ’tfchip principalyk re-

geerde ?

Dam. Jawel.
Tim. Het Schip dan kon niet wel voort-

komen ’t en zy het door een Stuurman be-

ftuurt wierde : meint gy nu dat hetfchip van
fel ver voort voer
D a m. Gy dek u faken al vry vaft en be-

duidfaam. Maargy God-beminner, gy hebt

die Stuur-man wel gefien, maar gy conhde-
reert het gereetfcbap en de gebiedende (chip-

pers niet. Al wat aan het Ichip is , heeft fijn

nuttigheit.Nu vorders uweStuurman,die ge-
fag heeft het heele fchip in fijn magt te heb-
ben , en fijn mede-fchippers doen niet met
reden , ofte na order

;
ioo de Kabel-touwen

netjes op malkander leggen , het anker een

(Dd 4) ge-
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gedeelte van gout , en de reft van loot is, van
binnen veelverwig gefchildert , en boven
rouw en onaardig. Vorders als de Schippers
traag zyn, weinig van het vaartuig weten ,

en vreefagtig wat te ondernemen
3 maar dia

onder het water duiken, die gefwint na'
voor en agterloopen , op de mah klimmen fJ

h een bequaam Zee -man. Even gaat het
met die , welke van het roeijen nier en we-
ten : waaneerder een rabout eere boven een
ander aangedaan weit, en naaft de Stuur-
man fit 5 terftom kamfer dan wel eens een

'

vuilen vrouw-gek , ofdie een moort gedaan
heeft , of Kerkrooverie , en die eer aan ge-
daan wert 9 dat hy in het fchip voor aan fit.

OiidertufFchen werden die fraijeen eerlyke
'

luiden , die daar binnen het Schip dikwyli
als gepakte haring digt op een fitten, van
defeflordige deugnieten betrapt en vuilge-
maakt. Denkt eens hoe dat Socrates , *4rifto*

teles y en Vhdvcion voeren , hebbende geen-

^P7S genoeg van te leven , nog plaats
om haar voeten temogen uitfteken 5 maar'
hoe lekker leefde Gallias 3 Uidks , en Sarda-
vtdpalus , fpuwende over de andere menfchen
heen. Alfoo gefchiet hetookin uw Schip ,

ó wyfè Timocles, om dafer oneindige Schip-
breuken zyn. Maar als de Stuurman ter de-
gé omüg en toekeek,fou hy haaft bemerken
wiegoetofquaat op fijn Schip waren. En elk
op fijn beliöorlykc plaats fetten .defe voor ge-
ne agten , ofaan de zyde hellen , naymant'
verhand genoeg had. Die nu leu en traag:
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Waren , fouden vyfmaal daags gcflagen

werden. Uw Schip is ongelukkig, dewyl

her een qmde Stuurman gekregen heeft.

M o m. Vamis heeft met voile zeilen de

overwinninge.

J u p . Gy legt wel Mome. Timocles bedenkt

niet ï gene vaft is ,

?
t zij n maar gemeene en

dagelijkfe dingen, die men ligt wederleg-

gen kan.

Tim. Dewyl u dat exempel van ’t Schip

niet va(Vgenoeg en fchynt, hoort dan dat

genedaar ik mijn eenigüe töevlagt toe ne-

me zyndealscen heiliganker, daargy on-

mogelyk niet door fult breken.

J u p. Wat fal hy (eggen ?

Ti m. Gy fult bevinden ofik dat niet met
onwrikbare fluit- redenen bewaarheden fal :

ik mein dat gy niet capabel fultzyn die fel-

ve tegen te gaan. Want foo daar altaren zyn ,

zijnder Goden , daar zyn altaren, ergo zijn-

der Goden. Wat fegtgy nu , fpreek op als

een maa ?

D a m. Als ik cc ril genoeg gelaggen heb 9

fil ik antwoorden.

T i m. Gy maakt noit geen eind van lag-

chen dunkt my 5 maar waarom l igt gy dog
hierom? 1

Dam. Om dat uw heele anker aan foo

een dun touwtjen hangt,voornarrientlyk een

heilig , enuwe reden meint gy foo onwrik-
baar te zyn. Als gy niet beters kunt voor den

dag brengen, is ’t befl dat wy ga#n.

(Dd f) .

T i-M,;
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T i m. Dewyl gy ecriï praat van wegte
gaan

,
geeft gy het gewonnen.

D a m. Sou is
3

t Timodes
, gy vlied tot de

altaren , als een die geweit aangedaan wert.
Derlnlven by dir heilige anker, offerhande
brengende , wil ik by u v/yen op de alta-

ren, op dat wy hier na niet meer daar over
twiften.

T i m. Dit fegt gy al /pottende tegen my
gy fchelm

, gy vlegel, hontsvot , rekel

ï

hfteraar. Wy kennen u vader niet , maar
u moeder weten wy dar een hoer is geweeftj

gy hebt u"broeder omgebragt : t gy die vrou-
wen fchent, en eerlyke dogters defloreert,

gy alder-onbefchaamfle flok-op. Sockt gy
nieteerft weg ie loopen

, zynde bot geloo-
pen op de flagen die gy van my ontfangen
hebt? ïkfal u met de/e fchelpen gaten in

de kop /mijten,

j u p. Den anderen, ó Goden , wakker
uitgeiagchen zynde, gaat al druipfteerten

heen , en den onfen volgt hem , den /elven

dapper uirfcheldende , en fchynt hem de
kop wel hukken te willen fmyten. Wat
lullen wy nu hier in doen
Merc. Den Komedi-ichryver heeft feer

wel gefegt : foo gy ten beden raad , hebt gy
piet quaats geleden. Hoe Teer kon dat ons
helpaden , foo daar maar weinige menfehen
zyn, die een goet gevoelen van ons hebben >

daar zynder foo veele van verfcheide ge-

voelens.

. J ui». Dat van Darm , ’t welk by van

Z<b
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Zopyfus feide, is al te moy. Ik wenften wel
foo een te hebben gelijk ahDamis, tot een

hulper j liever alsdui Cent Babyloniers.

Luciani Pannelek k. e r,

ofde Ko nft van \ Pannelekken.

Hybewijfl dat bet Panne-lelden niet alleen

een Kon:, is, maar datfe dedeftigjle K°njl
van allen is.

T YCHIADES, PaRASITUS
Tychiade s. IJ Oe is dat foo S'rnrn , dat

^eenyder, ’tzy Slaaf of

Vry- gelatene , een konft weet , die niet al-

leen voor fyn felfs , maar ook voor een aa^

der nut is
: gy doet , voor foo veel ik de , niet

met al , waar uit gy eenige vrugt trekt > en

een ander behulpig fou kunnen zyn ?

Paras. Wat beduit dit vragen Tychiade ?

Ik vat dit niet wel, daarom ipreekt dat ik

hetverfti. *

T y c h. Kent gy wel eenige Kond , by

exempel Mufyk-
Par. Neen.
Tych. Kunt gy dan de Medkyne^
Par. Ook niet.

Tych. De Meet-konft ?

Par. Ook al niet.

Tych. De Reden konft dan? wantvatf

dePhilofophie hebtgy foo een fchrik, als

wel de befmettelyke fouten van d: Philofo-

phier ' (Dd 6> Par.
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Vraagt nog al wat. Wanrik en
igt niet, dat gy m y {oude voor een on weten-
de uitfchelden. ïk beken leu en traag te zij n,*

en erger als u meininge is.

T y ch. Gy hebt mifïchien die kunfleit

om haar moeijelyke grootheit niet geleert:

maar ligteiyk foo wat uit den gemeenen
hoop? weet gy van te bouwen s cf fch oe-
nen te maken ? ik mein niet dat gy die ook
kont?

F ar» Gy fegt wel, Tychiadë. Die ken ik
ook al niet.

Tïch. Welke dan?"

Par, Welke ? fekerlykecn feer deftige >-

die ik wel weet dat gy evenwel niet prijfen

fult. Een kimftdie ik deur en deur op mi jrr

duimpje weet,
j
a beter dan ik die met woor-

den foudekonnen uitdrukken.

Tych. ’t Schynt niet dat gy daar won-
derlyk veel over hebt leeren redeneren.

Par. Dat ik nu niet t’énemaal van een kun ft

ontbloot ben , kunt gy ligteiyk afmeten.

Daarom hoeft gy niet op my gefteurttezijn.-

ïk falfe u weleensop een andere tijd leggen.

Tych. Ik kan niet wel Jange wagren.
Par. Soo gy; het hoorde , foudeu mya

kitnflal wat vreemt voorkomen.
T y c h. Des te begeeriger ben ik om te

hooren.

Par. Wagt tot een ander tyd.

Tych. Seg het my nu , ’t en zy gy het

uw fcliaamde,

P a r, Dékunftvran Panndckken.
Tvcïi-
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T y ch. Wie is’er foo dom die dat een

kon ft fou noemen Simon ?

Par. Ik, indien het u dunkt datikraas^

om dat ik geen andere kon ft en weet, foo

weet dat de rafcrnie my hier toe gebragt

heeft. Maakt dan nu een eind van ky ven.*

Men fegt onder allen , dat defe Goddinne

feer moeijelykis> want fy neemt de fchult

van andereop haar eigen fel fs.

Tych. Derhalven Simon , is het de kunft

van Panutlekken ^

Par. Ja voorwaar, die Kunft, daar van-

ben ik Autheur en vinder.

Tych. Derhalven zijtgy een Panaelek-'

ker?

Par. Gy fchijnt my wekte fmaden
!

Tychiade

Tych. Wort gy niet fchaamroot , dat

I gy u felfs een Pannelekker noemt ?

Par. Ja voorwaar .* Ik foude my fcha^

men het niet tefeggen.

Tych. Als yrnant vraagt wie gy zyt 3

I Puilen wy dan antwoorden datgy Simon dei

;
Pannelekker bent ?

Par. lil alle manieren, want dan fult

gy my meer vermaken , dan of gy my ?&/-'

i dias de Beelde maker noemdet. Want ik>

j

ben alfoo bly met mijne Kunft , als Vhidias

met de fijne, wanneer hylapitsr uitgehou-

wen had.

Tych. Hoe nauwer ik de faakinfie, hoe
bdagchclyker datfemy fchijnt,

j
P ar. Welke?-

Tycïk :



638 Luciani Pannelikkek,
T y c h. Datfoo wy uw een Brief fchry*

ven , daar die eer- ty tel fal moeten by
doen , van . Simon de pannelikker.

Par, Daar fult gy my meerder mede
verobligeeren , .. danof.gy ichreef Dion den
Philofooph.

Tych. Ik mach het heel wel lyden,

datgy daar in verheugt zyt. Maar daar is

noch wat abfardft te verhandelen.

Par. Welk?
T y c h. Sullen wy die Konft ook als

de andere met een naam moeten noemen?
By voorbeelt als y mant vraagt, wat is het

voor een Konft,-wat lullen wy dan voor anr-

woort geven , dat het de konft van Panne-

likken is ?

Par. Ja defe konft hoorde voor alle an-

dere konften een naam te hebben.Ik fal myn
oordeel daar geern overfpreken, als hoewel
ik in ft redeneren , niets wonder vaerdig

ben. n

T y c iï. Al i (l dat het gering is , de-waar-

heit fal der even wel de overhant in heb-

ben.

Par. Voor eerft , leg;ik , hoe men defe

konft fal bepalen , om defeive van andere

konften te onderfcheiden.

Tych. Wat is dan een konft ft

Par. Eenkonftis, foo ik. het wel ont-

houden heb van feker wys Man, een by-een-

grypingc van geboden die in oefeningen

beftaan , nut in s menfchen leven.

Tych, Gy hebt dat wd onthouden.
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P a r. Soo nu de Pannelikkerije hier

deelachtig van is , moetfe mede onder de

konden gebragt werden.
Tych. Voorfeker , wanneer gy fulx

kont bewaarheden.

P a r. Laat ons nu een voor een overwe»
gen , of wy die tot alle konden konnen
brengen : ik hoop niet dat onfe reden daar

over niet klinken fal, even als de gefcheur-

de potten. Sy behoort gelyk alle andere

konden , al hare faken onder dch te konnen
bcgrypen. Etrft en voor al moet ymant
don, of hy daar door kan gevoed werden :

Een begin van het Pannelikken dan ge-

maakt hebbende, moet het hem niet be-

rouwen. Want gelyk de Wiflèlaars de goe-
de mimte van de quade onderfeheiden

,

alfoo kontgy ook eengoet Panoelikkervan
een badert zoorte onderkennen. Den wy-

jj

fen Enripides geeft de fel ve ook een dreek,

feggende : hoe fal men een quade kennen s

dewyl daar geen uiterlyk teiken is. Hier

:
door wert de kond van het Pannelikken
verheerlykt , diededuidere en verborgene
faken dieper indet , als een die int vraarfeg-

gen afgericht is, redenen te kennen, be-

quame voor den dag,te brengen >. en daar

door te^ maken , dat men in de gemeene
vriendlchap aangenomen wert , waardoor
hy by iyn voeder jfèer vermakelyk toont, is

dat geen groote wetenfchap
, en een. groot

bevvys van onciervindinge ?

Tych. Grootelyks,
'

^

' Pary
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P a r. Dat ymant daar hy eet genoeg
h'eefr, en andere die de felve kond oeffe-

nen overtreft, en alleen rg daar af leeft, is

d^t geen groot werk van wysheit ?

Tyc h, Geeniins.

Par. Watdan ? Te weten , de deugden
en fouten der fpyfen , fbu dat een weet- niet
Wél konnen doen ? voornamentlyk , als

Tlato fegt. Die eenige galden ter maaltyd"
fal brengen , en van dé kook-kunil onkun-
dig is , heeft weinig verftand , om een :

niaaltyd aan te regten. Laat het Pannelik-

ken al eens geen kontl, maar een oeffenin*

ge fyn , dan fuif gy die ligfelyk leeren$

WantdekenniTen van de andere konden,
blyven heele nagten , dagen , maanden en

jaren ongeoedenc , echter foo blyft haarde
konflby. Maar de kennide van Pannelik-

ken , wanneer fy-ciagelyx niet int werk ge-

ilek wert, verliefen niet alleen de kond,
maar ook de Kondenaar; De nuttigheitdie

hier uit tot
5

s levens we lllant diendig is , fou

rafernije fyn , te ondêrfoeken. Ik vinde in V
J even der menfehen niet nutter nog beter,

dan eten en drinken , en fonder dat kan nie»

mant bedaar.

T yCH; SOO !&'

P a Ri HetPannelikken is geen faak als'

de fehoonheit , of kloekheit , datiè geen'

kond foüde iyn , maar eenige kracht of

macht.
'

Tyc el Gy fegt de waarheit.

Pae. Sy is- niet fonder kond.
f

t Geen
'

~

-

"

'

,
gsen

I
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geen kond: heeft , kan den belitter geea

voordeel doen. Soo gy uw met een Schip iri

Zeebegeeft, endaarquamen grootte dór-

men enwinden op , . daar toe onbedreven in

’t Schip te regeeren , föud gy dan daar wel

behouden afraken ?

Tych. Ikmeineneen.

Par. Wat ider dan in de weg ? om dat

gy geen konden weet, waar door gy u#
behouden kont ?

Tych. Deleuheit.

Par. Derhaiven werden wy door kond
Behouden , en niet door onwetentheit.

Tych. In alle manieren.

Par. Derhaiven id pluimdryken eer#

kond.
Tych. Voor foo veel als Bét blykt*

Par. Ik heb het echter wel goedé

Stuurmans , en welbed reve Voerluiden fien

miden , die van de Wagen vallen , de armen
en beenen braken, ja fortimige wel doot val-

len : maar de Pannel ikkers hebben dat ge-

vaar in hare kond niet te Wagten. Defhal-

ven foo (y van een kond niet vreémt is, nog
in geen vermogen bedaat , dan moeten wy.
bekennen dathet een kond is.

T y c h. Voor foo veel ik giften kan. Maar
hier in moet gy uw bevlytigen , om een goet

eind tekrygen.

Par. Gyfegt wel, op die voet fa ï het

bedkonnen uitgeJegt werden r De Panne-

likkerijedan iseen kond om te eeten en te

drinken , daar by voegende foodanige rede-

nen
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nen die daar toe vereiffchen , welkers doel-
wit de wel luft is.

T ych. Gyhebt, dunkt my, uwkonft
wel bepaalt. Maarfiet toe dat gy de Philo-
fophénnietin devvegenzyt, met het be-
palen van uw oog- doel.

Par. Het is genoeg , dat dit het eind is

van ’t geluk , en van de Pannelikkerije:
daar is geen ander blyk af , vvantdien vvy-
ien Homerus verwondert fig over het leven
vaneen Pannelikker, als yets wonderbare-
lyks en gelukkigs , feggende : My dunkt geen
iind beter te tvefen , dun daar het volkfïg meefi
in verheugt,

; j de Tafelen vol fpyfen fyn , al-
waar de Schenker de foete Falernen Wyn in de
Bekers giet, en de felve rontom de Tafel geeft.
Baar na fegt hy nog met beter v/oorden

:

dit is ons het alderbefle eind. Agtende niet be-
ter te fyn , dan te pannelikken. Dele woor-
den paft hy met yder een van het gemeen
toe * maar de alderwyfte. Voorwaar lbo het
Wlytfes indenfin had gehad , die de Stoici

gevolgt is , het eind der deugden te pryfen,
kondehy Peggen, wanneer hy ThiloBetes

«it Lemnos gebragt heeft , wanneer hy
Trojen heeft t’ ondergebragt , wanneer hy
devlugtende Grieken tegen hiel , wanneer
hy in Trojen gekomen is, fiaande fyn fel-

ven met onbetamelyke wonden , bekleed
fynde met een Stoifch kleed. Maar van dit

feer fehoone eind, heeft hy nergens ge-
waagt. Doe ook niet , wanneer hy een Epi-

mms leven leide , by de feer fehoone Calypfo

ver-



of d e kpnft van ’ t Fanndthfism, 643

verkeerde ,
en hem geoorlooft was in alle

welluh en vermaak te leven. Daar was hem

geen beter leven > als die van het pannciik*

kep: fy werden hedendaags genoemt V<£-

tymones. Hoefegthy dat? 't Is waardig fyn

Veerfen geduurig op te halen , fy konnen

niet te dikwyls gehoort werden: Latende

Daetymones op haar order fitten, cn, laten fy

aan dt Tafelen fitten , daar vleis en veel fpyfen

opgeregt werden. Vorders Epicurus heeft al te

onbeichoft gehandelt, hy neemt het van

het panneiik, en af , en brengt het tot het

geluk. Dat in defe faak een dief-hal begaan

werf , en dat niet Epicunts van de pannelik-

ker agt geeft op de welluft, kont gy wel

verfïaan. Ik agt de welluft de eerfte flik

hand des menfchen lighaams 5
want de

fmenich dan geentorg , nog moejeiykne-

den heeft. Dele beide heeft een panneiik-

ker» maar den Epicareer is aan beide niet

deehgtig. Hy tragt te weten de gedaante

der aarde , de oneindige waerelden , de

grootheit der Sonne , de eerfte Elementeni

ook van de Goden, offy der fyn , of niet * en

dan na het eind Toekende, fal hy nog al-

tyd t willen , niet alleen in menfchelyke

dingen, maarookin waereldfe. Dog een

panneiikker weet daar niet af, agfénde dat

alles wel is, en niet beter kan welen ,
want

hy wel ,
en in een groote geruftheit leeft , hy

eer en drinkt wat fyn hert lüft>en begeert, hy

flaipt op twee ooren gelyk ,
en laat vyolen

forgen ,
uitgehrekt met handen cnvoeten s

6®*
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^elyk UlyJJhs , wanneer hy na fyn Vader-
land voer. Een Epicureer weet al te mets
met war hy eeten of drinken fal. k geené
dan dathy heeft, is van fyn fel ven, of van
een ander

j heeft hy het van een ander , is"

hy ook eenpannelikker , en niet waar voor
hy fig uirgeeft. Heeft hy het van fyn felven,
foo leefthy niet met welluk.
T y c n.

v Hoe nietwellukig ?

Par. Soo hy veel fpyfen op fyn Tafel
heeft, moet hy dusdanigën leven leiden.

Siet eens wat: die dan wellukig en gé>
noegelyk wil Wen , moetTig in alle be-
geerlykheden inlaten , en dis opvolgen.
Wat fegt gy daaraf?

Tych. SÖoifb

#
P a R. Dieveel geltsen goets heeft, kan

4

cër ligteiyk toe komen , maar die niet wel
by defchyven is , ik konk daar aan te ko-
men. Wanneer Epictirm arm is, kan hy
niet wys fyn, nog d' eindpaal van fyn wek
kk bereiken: eenfeerryken felfs, dredaar

r

toe gelegentkeit heeft, kan daar niet wel
aankómenv Wat dan ? want die de con-
ftimtié van fyn fel ven doet, heeft akyd
grootte moeyeJykheden. Dan moet hy met
de Kok kyven , dat hy de kók niet wel be-
reid heeft. Enbyaldien hy het al door de
vingeren Tiet, moet hy altyd flegtê fpyfe
eóten, en foo doende , wert hy van de
Wèlluk verkeken : Somtyts kaat het hooft
ontrent de Hoofmeeker ook niet al te wel.
h het foo niet »

Tych:
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Tych, jahetfeker.

P a r. Dit moet dan alles een Epicureer

over komen* Soo dathy noit lijoregte doel

kan be oQgeti. Maar een Pannelekker heeft

met geen Kok te doen, nog Land, nog Boer,

nogSilverof Gout , waar over hy lig fou

vertoornen: evenwel heeft Jhy alles om te

eten, en te drinken. Wat <$uketPannel?k-

! ken is, heb ik genoeg uitgekgt : nu moet

ik nog het belle leggen. Voor eerd moet

ik feggen ,
waar in iy alle andere kunilsn

overtreft Want een yder die een kund

wil keren , die brengt altyd arbeid , yreefe

en Hagen aan : maar mijne Kund, daar ik

de eerde Profelïbr in ken, kan men alleen

Tonder moeite keren. Wieis’eroitaifchrei-

jende van de tafel weg gegaan ,
gelyk de

jongens van haar Meeders. ? wie komt-

'er oit droevig ter maaltyd, gelijk de jon-

!

gens na fchoól gaan ? maar een Pannelek-

ker gaat daar geern van felver aan , begee-

rig om fijn Kund teoeffenen. Maardieeen

andere Kund keren , krygen daarfoo een

y/alg in , dat fy daar van daan loopen. Wan-

neer de kinderen.wel keren
,
geven de ou-

den haar dagelijks wat te eten, waardoor

||

de Fannelekkcr al dilfwygens geprefe»

wert. Het kint heeft deftig gefchreven, Peg-

gen fy, geeft hem wat lekkere dingen. Al-

loo gaat het ook in andere kunden, want

na.veel arbeits, krijgen fy eindelijk daar nog

jj

geaut af. Dit is dan een moeijelykeen ver-

j

drietige weg. Maar een Fannelekker oef-

feiit
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-fentterdont fynKund, foo ras hy die be-

gonnen heeft,krygt hy gewin daar uit. Weet

gy wel dat de Landman lijn Akker bouwt ,

niet om het bouwen $ en een Smitfmeet

,

niet om het fmeeden? Maar een Pannelik-

ker is het alleen te doen om die pligt die hy
doet. Die andere Kdnden oeffenen , zyn al-

tijd moe en mat af geüoofc , naulijks een

heilige dag in de maand hebbende , om dat-

ter andere gefette plegtelyke dagen zyn,

waar op hy dan lij n hert eens ophaalt. In te-

gendeel heeft een Pannelikker elke maant

maar dertig dsgen tot lijn vermaak. Alle da-

gen fyn hem heilig.Die een ander kondoef-

fenen, behelpen haar met een liegt en ge-

ring kosje, evenalsymant diefiekis. Soo

hy dan hg éen weinig verbrad, is hy niet

bequaam yts te doen. Andere konnen hare

Meeders lbnder werktuigen niet voeden ,

niemant kan lbnder een hult fluiten, nog

fonder lier fpelen» of fonder een Paart ry-

den. Dog myneKund kan ymant gemak -

kelyk fonderyts te behoeven , de kod ge-

ven. Alle Kunden hebben hare Domoren
en ProfelToren, maar de Pannelikkerie heeft

die niet
5

het gaat daar mede als met de Poë-

ten , die het haar al door een Goddëlykc

aanblafinge bykomt. Andere Kunden kan

men in kreifen of in ’t varen niet gebrui-

ken , maar defe wel.

T y c h. 't Is foo

Par. Andere Kunden hebben my van

nooden , maar ik niemant niet.

Tych,
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Tych. Hoefoo? die een anders dingen

nemen , fchy nen die u onregt te doen ?

Par. Waarom niet?

Tych. Hoekan dan een pluimftryker*

die ander mans dingen krygt , alleen buiten

onregt gehouden werden ?

Par. Daar kan ik u geen reden van ge-

ven. De beginfelen van meeft alle andere

Kunften zijn gering en liegt , maar van de-

fe zyn fy genereus. Want denaam vanniet-

vrientfchap, 't zy hoe die gefegt wert , is een

; begin vanfk Pannelikken.

Tych. Hoefegtgy ?

Par. Want niemant nodigt een vyant

of een onbekende yrient ter maaltyd: maar

de vrientfchap moet voor gegaan hebben,

ïk heb dikwyls hooren feggen hoedanig

foo een vrient is , die met ons niet eet of

drinkt ? even als of die maar een fpeciaaï

: vrient was met wie men eet en drinkt. Dat

het de treffelykfte Kunft van allen is, kunt

gy hier uit ligt verdaan. In andere Kunften

moet men fig flaafagtig aanftellen , al fit-

tende en ftaande, dat het fweetbydekop
neer loopt werken , maar een Pannelikker

oeftent fyn Kunft als een KLoning, hy gaat

maar aanlitten. Wat behoef ik alles op te

! halen, daar de Kunft bekent is, hy plant

niet , volgens den wijfen Homerus , hy ploegt

niet. Tonder faijen of mai]en krygc hy de

koft? Elk kan fyn konft wel oeffenen , ai-

hoe wel hy een fchurk of een gek is , maar

I
een gek of lot kan geen Pannelikker zijn.
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T y c h. Wat fegt gy , hoe v/eet gyhet
voor te doen ! gy ioudfoo doende my daar

ook wel toe brengen.

Par. Nu Pullen w y toonen hoe de felve

heimelijk alle Kunften te boven gaat. Het
fou gering weferi dat ik die by de inltrumen-

ten diedefdvehanteeren,ioude vergelyken:

Blaar ik moet alleen toonen , welke lyvan
de befte overtreft, ’tlseen yder bekent dat

deReden-konft en dePhilofophie de befte

van allen is. Als ik dan fal toonen dat het

Pannelikkende felve overtreft , heb ik ge-

noeg getoont dat fy ook al de andere Kun-
ften te boven gaat, even als Nauficaa al de

andere ilaven van haren rang overtrefte.

Voor eerft, aangaandede fubftantievan de

Kunft: defe kan door fig felfs.beftaan, en

d’andereniet. Van de Reden-kunft fpreekt-

men ook niet alle uit eene mond, ibmmige
feggen dat het een Kunft is , en andere we-
derom niet. De eene fegt dat het een bedrie-

gerieis, en d’andere weer wat anders: even
eens gaat het ook met de Ehilofophie. Elke

rang van Philofophen , heeft eenbyfonder

gevoelen, Epicyws verfcheelt vandeS/o/«,
en de ^cademki van de Peripatetici. Wat be-

hoef ik al veel woorden meer den hals te

breken? elk fegt het fijne daarvan. Ik loo-

chen dan dat dieeenkonftis , welkegeen
felfftandigheitheeft Waarom feggen wy dat

de Cijffer-kunft een kunft is,als om dat twee
xnaahwee byons en de Terjianen vier zyn,

-waarqverde Crkktn nog Barbmn> gefchil

nu<
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maken ? maar wy ften dat’er verfcheule

Philofophen zyn, en hare keringen niet

eensenzyn.
T ych, Gy fegtde waarheit. Alhoewel

daar veel Autheuren zijn, egter feggen fy

dat’er maar een Philofophie is.

Par. Die Kun ft behoorde volmaakt te

te zijn , niet twijfeiagtig of veranderlijk;

dan foumen dieniet verfmaden. Sy khe-

len alle met malkander als dag en nagt,wan£

ly Philofopheren niet alle op een manier,

maar daar zijn ontelbare manieren. Daar

konnender geen veelderhande zijn, wan-

neer de Philofophie maar een is. Aifoo feg

ik ook van de Redemkonft. ’t Is heel anders

met het Pannelikken gelegen , komt by de

Grieken of by de Barbaren , fy lullen niets,

verfchelen. De eene fal daar niet feggen dat

fjn manier anders is als een anders j
fy heb-

ben ook geen verfcheidene Sekten r gelijk

de Stoici , ofEpicurei, maar fy zijn alle een **

hertig in haar Kunft. Derhal ven fcjiyat ray

hetPannelikkeneen Kunft te zijn die boven

alk anderen uitfteekt.

T y c h. Gy hebt u faken wel gefegt Hoe

fond gy kennen goet maken dat de Philo-

fophie minder te sgten fou zijn als uwe
Kunft-

Par. Weet datnoit een Pannel ikker ae

Philofophie bemint heeft-; maar dagedenk-

fehrifcen geven getuigen dat vericheide Phs-

lofophen grootelyx geyvert hebben ia ook
Kunft, om die by tewoonen.

(Ee) T Y C H.'<
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T y c h. Soud gy dan wel een Philofooph
konnen noemen?
Par. Sy zyn u niet onbekent > Tychiade ,

maar om haar in haar eer te laten , wil ik

.
haar niet op-noemen.
T y c h. Daar is niet aan gelegen

, ik ben
daar feer begcerig na , wie of het mogte
tz-ij n.

Par. Gy houd u foo flegt , als of gy
daar noit van gelefen had.

Tych. Houd my niet langer op, want
ik verlang het hert uit myn lyf om te hoo-
ren.

Par. Ik falfeuw dan met naam en toe-

naam op noemen : ’tzijn van de deftigfle

JPhüofophen 9 daar gy voorwaar noit fuik
vermoeden affoud gehad hebben. JEfchines

derhalven , een diicipel van Socraies die def-

tige en welfprekende tTamen-fp.raken be-
fehreven hebbende, quam iu Sicilien , ne-

mende die met lig
, om die , foo her moge-

lyk was, de felve aan den Tyran Vioiiyfzijs

op te offeren. Mzltiades dan gelefen hebben-
de, faghy, dat hygreote eer daar mede be-

haalt had : de overige tyd bleef hy in Sici-

lien by Dionyfm te Pannelikken , leggende
de Socratife goeden dag. Wat dan"? die

~4riftippiis Cyrenxns , fdiynt u die v/el een
van die rang te zy n ?

Tych. Grootelyx. Defe was ook op
die tyd te Syr&ïufen om byDionyfius te Panne-
likken. Onder alle Pannelikkers was hyhy
hem ia feer groote aanhen. Hy was daar

won-
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der wel op geflepen : want Viony/ïus fond

dagelyks de Koks by hem , om by hem het

Keuken-werk te keren : ’t'welk lijn Kunh
wel te degen heeft uitgerigt. U genereafen

VUto heeft om geen andere reden in Sicilien

gevveeh, dogquam door fijn onbedreven t-

heit na verloop van weinig dagen daar kaal

af. Daar na keerde hy na ~4thenm , en na

dat hy lig in de fludien aldaar geoeffenthad,

gingby voor de tweede maal na Sicilien , al-

waar hy wederom door onervarentheit , het

hooft homp liep. Defe tegenhrevigheit die

J

Vlato aldaar gefchiede , fchynt my dat van

:
Nidas wel gélyk.

Tych, Wie heeft adat van Tlatolgtfegt

:

Simon ?

Par. Seerveele: Vorders dien voortref*»

felyken Mulicant ^irifloxenus , is felfs Panne-

likker van Nekus geweeh. Dat Euripides fulx

al lijn leven lang by rchelaus gedaan heeft,

en *s4naxagorasby *Alèxander , is u niet onbe-

kent. ^ériftoteles heeft die Kunh ook niet

onaangeraakt gelaten , nmr heeft die be-

gonnen , als de andere Kunhen. Nu heb ik

dan getoont dat de Philofophen daar ook
hantdadig aan zijn. Die een Pannelikker

vviizyn, behoeft geen honger
, dorh, of

kouw te lyden gelyk fommige Philofo-

phen. Want die fulx over komt 5 is geen vaa
defe order.

Tych. Al genoegliter van j bewyh nu

dat fy boven de Philofophie en de Reden-
I konft moet geagt worden.

j(Ec z) Tar.
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Var. Daar fijn fomtyds tyden van vre-

den , en fomtyds van oorlog. Dan is ’t noo-

dis dat alle kunften openbaar worden, als

ook die gene, die defelve oeffenen. Laat

ons eens fien wat’cr in d oorlog gefchiet, en

wie mèeftvoor figfelfs, en voorde gemee-

ne faken nuttigzyn. .

Tych. Wat een onmatigen manne-

twift boodfcliaptgy ons? ik moet by myn

felven lagchen ,
denkende by myn lelven

hoedanig een Philofooph foude by een Pan-

nelikker vergeleken zyn.
_ . .

Par. Weeft niet al te nieuwsgierig of te

fpotachtig: dat fal men u v/el klaar voor oogé

{{ellen. Men fegt dat de vyant onverfiens int

Land is gevallen ; foo, foo iftHoognoodtg

haar met alle man tegen tegaan , daar moe

niet op geflapert worden , ot fy fouden om

alontrooven, en in debrand fteken , wat

wy hadden. De Velt-heer heeft een gebod

laten uitgaan ,
dat alle jongelingen hg ver-

fimelen fullen ,
en de andere na huis gaan .

onder weikeook Philolophen, R^enaars

cn Pannelikkers fyn. Int begin onferklee-

deren uitgetrokken hebbende, gingen wy

naakt. Want die de wapenen willen aan-

docn ,
moeten fig voor hem ootkleeden,

om delighamen te degen teaanlchouwen >

cf’er eenig gebrek aanwas, of met.

" om te vegten ,
nog met te fwart of te bleek

is, ’t eene fou vrouwachtig , en c ander

flaafachtigfyn, dan foo moet hy nog een
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fcfirikkelyk en dreigent gefigt hebben , met
roodheitoverfoelyt, 't welk dc pinnèTrb»

kers eigen is. Want het is niet raadfaam een

kaerel met vrouwe oogen die vreesachtig

is, in *t Leger, te brengen. Is dit niet een

heerlyke Wapen- ruding, en deftig foo

ymant int gevegteerlykaan fyndoot komt.
Wat hoeven wy foo veel vergelykingen

,

daar wy exempelen genoeg hebben , om
myn gevoelen te leggen , de eerde Rede*
naars en Phiiofophen , durven lig niet hui»

ten de muur geven. En foo ymant daar tce

gedwongen was , fou hy daar wel haad vaa
daanioopen.

Tych. ïs verwonderens waardig dat

gy fegt , wat groote dingen belooft gy ons ?

Par. Dat ik begonnen heb, falikeven-

welaf hafpelen : Jfocrateshccft noiteen voet

in de kryg gehad , nog om fijn kleinher-

figheit heeft hy geen Oratie in *t publyk der-

ven doen, daarom mein ik was hy foo klein

van hem. Waren niet Vemades 7 JEfchinesen

Thilocrates door vreefe verflagen , wanneer
Thilippus quam , fy verrieden de Stad en haar

eigen felfs, ook hebben fy hartnekkelyk
des vyants faken te henen verrigt. Defe
waren met Lycurgus nog de moedigde van
allen , dervende Tbilippus op haar doel won»
derlyke fchimp-woorden geven, 3

t Geen de
*s4thejtknfeYs in dien gedenkwaerdigen oor-

log uitgegeven hebben. Sy endertuflehen

bleven binnen ftads* poorten , dervende het

hooft niet eens buiten deken , fprekende

(Ee 3) foo
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lbo ecnige fententien. Maar haren voorgaan

-

den Vemoflhenes konde geduurig in hare ver-

gaderingen wel fpreken ; a^s nu Thilibpus

het verderf der Macedoniers , van welke nie-

mant beftont een (laaf te koopen : nog derf*

de in B&oiien gaan , eer beide Legers hant-

gemeen waren. Doe fmeet defe Vemoflbenes

lijn Schik van hg > cn vlood met groote

fdiadc weg ; hebrgy dat te'voren noit ge-

hoor t ?

T y ch ja , maar dit waren redenaars,

die van den oorlog geen werk en maakten.
Wat legt gy nu van de Philofophen ?

Pa r. Dele kennen ookdageiyx veel van
de kioekheit difputeren ^hebbende de mont
sUyd vol deugden , defe fullen nog al meer-
der vlieden als de Redenaars. Gcnlidereert

eens : niemant kan feggen , dat’ereen Philo-

fooph inden oorlog gebleven is , of foldie

verdient, enfoo fy die al verdient hebben >

zyn zy niet alle als fcheimen uit het Vaan-

del weg gdoopen r want\Anthijknes >Uioge~

nes , Cratcs ,• Zeno , ?Uto , AEfcbbies , sAriftoteies ,

en die gantfche heele troep , hebben haar le-

ven dagen geen leger gefien. Alleenig So-

nates durfde uit de flad gaan , en in ’t Leger

treden dat tegen de Lacedmaniers uitgereed

was , dog hy was bly dat hy fyn leven rnogt

ialveeren ;
agtende beter te zyn , dat hy met

de jongens fat, om die met fyn Sophyftife

Sluit- redentjes te vangen, dan met een

Spartaner hand gemeen te zyn.

Tïch, Ik heb het al lange gehoort ge-

il ad y
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had? van die het haar foo opentlyk niet en

durfden vcrwyten alsgy. Gy doet u Kunde
fchande aan , wanneer gy fulke luiden val-

fchelyk befchuldign Segt my eens hoeeen
Pannelikker inden oorlog is, en of’er wel
een van de oude een Pannelikker geweeft

isi

Par. Ik mein niet dat ymant in de dig-
.

ten van Homerus foo onbedreven is , ten ay

het een weer-niet mbgt fyn ,
ofhy fal fom-

mige van de bede Helden rekenen. bJeJlor 9

Wièns redenert als honig uit ujn m-ont vloei-

den, is een Kóninkiykcn Pannelikker ge-

weed. Hy heeft *4chillèÉ y Viomedes.üog *A\atë

of ^gamemnon foo niet gr pref#n , als wek'

Neftor. Hy wend ook om geen tien *Ajaces

nog +4cbilles . Hy fou Troijen al lang Ponder»

de boven gekeert gehad hebben, had hy
fulke tien Pannefikkende Soldaten gehad.

idomenea de Soon van Ivpiter heeft ook lang

Pannelikker by .Agamemnon geweed.
T yc h. Dat weet ik ook wel. Maar ik

kan niet bedenken, dat fulke twee Heeren
de Pan nel ik kers van fouden ge-

weed hebben.
Par, Leed ééns wat ^gamemnon tegen

*

Idomenea fegt

T y ch. Goet.

Par. Uive bekerfiaat dtyd volgelyk de my~
ne, als gy wilt drinken. Hier door beteikc-

nende, dat hy altyd goede dagen by deKo-
ning had , en niet als de andere Soldaten 9

dit fomtyts eens arm fijn tafel quamen.Want
(Ec 4)- ais
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als 'Jéjitx lig deftig tegen HecU

r

gedragen

had , heeft hy by ^gamannon gegeten , al-

leen maar geëert werdende , om de deugt

die hy in ’t vegten gekregen had. Maar
Jdömeus en Neftör aten aliegoddelyke dagen

by deKoning. Dit Pannelikken lchynt hy
niet eerft by ^Igamtmnon begonnen te heb-
ben ,

maar ook te voren by Cxrea en £xo-

dum . Ook heeft hy daar niet eer uitge ft hei-

den , voor dat ^4'gamemnon doot was.

T y c h. Dit is dan een van de voornaam-
fte Pannel ikkers geweeft. Ik wenfte dat gy
my haar al le op noem de t, foo daar meer ge-

weeft zyn onder de Helden.

Par. Is niet Vatroclus Pannelikker vau:

*4xhilks geweeft , daar niemant van al de

Grieken ilimmer en trager is geweeft in ga-

ven des ziels en lighaams , alhoewel hy
een jongman was. My dunkt niet dat hy
minder is geweefl: dan ^cbilles , wanneer

ik fyn daden overdenk. Want doen hy de

Poorten uit fyn grendelen ligte , en bin-

nen de muuren ontrent de Schepen vogt s

heeft hy Heftor manhaftiglyk af geflagen,

en heeft het brandende Schip van Protefilauï

gebluft, alhoewel daar geen luiden in wa-
ren , die meeft de handen op de rug fton-

den * de kinderen van Telamon , *4jax , en

Teueer, d’eene wift wel met de Piek om te

gaan , en d’ander met de Boog. Die heeft

veele Barbaren verflonden : onder welke

Sarpedon&e foon van Jupitü', isdoor deicho-

tël-wraat ^nn^chillcs gedoot. *Achiües heeft

Hek*
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Hektcr verflagen , m iar Paris wederom ^}chil-

les. Maar de Pannelikker is van God en twee

mannen gedoot- Stervende, (prak ny met

nis dien genereufën Hettor ,
biddende ~4chtl-

les ootrnoedelyk, dat fijn lighaam aan fijn

vrienden foude gegeven werden , om te be-

graven: maarhy Iprak als een Kervende Pan-

nelikkerihoedanigdamWanneerfulketwin-

tio
-

in een groote ftryd my hadden bejegent,

ikhadfe regende aard te pletter gefmeten.

T y c h. Hoe lult gy beveiligen dat Pairo-

cIms geen vriend zynde , Pannelikker van

^chilles is geweeli?. .
..

Pad. Ik ral u dat feggen , luiftert toe.

^cbilies laat myne beenderen niet verflroit

lcrrprcn van de uwe , maar laten fy te fimen

in een graft gefloten syn, gelyk die thuis

by elkander gevoed wierden. En wederom ;

Pelus voede my neirilelyk , en noemde my
met de bekendenaam van dienaar , dat is:

dathy lijn Pannelikker was. Als Vatroclus

een vriend van cbilles geweeli: was , fbti

hy hem geendienaargenoemt, hebben. Ta~

troclus was genereufer , dan een Slaaf van.

^4cbilles genoemt te werden. Die hy fegt

dienaars te zij n,en zijn geen üavenoi vrien-

den, ergo,, de Panne! ikkers : alfoo noemt

hy ook Merion de loon van idunicu? fy n die-

naar. Hieruit dan gis ik dat de teljoor-lik-

kers foodanig genoemt zyn. Heeft niet

^riftides ,
en den armen ïhyciclides teljoor-

likker van ^yniodius geweeli ? was hy niet

fyn vriend? want dePannelikkers hebben

(Ee f)
lirf
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lief die gene, die haar voeden. Door defé

Pannelikker , hebben die van ^éthenen we-
derom hare vry heit gekregen. Eirhy heeft

een koper dok -beeld op de markt. Gaat
niet een Pannelikker , na dat hy fijn ogtent-

maai in 'tlyf heeft vry moedig in den oor-

loog, gelylc het eenen Ulyffes foude bèta-"

men? Ishynietblygeeftig, daar andere fit-

teren en beven, dan foo is hy een van de

voorde in ft vegten. Die de Pannelikker

voed, volgt daar agter na, diehy befchermt

als ~4jaxTmer dede : de Philofophie fcheelt

van het Pannelikken , als de vrede van den
©orlog.

Tych. Tkverftau nog niet.

Pas. De Markt, deRegt-plaats, Vegt

en Oeften- plaatfen fyn plaatfen van de

itad.

Tych. Gy fegtwei.

Par. Met regt-faken en pleiten hebben

wy niet te doen , dat laten wf voor de rab-

belaars en quefiie-foekers. Maar in de Konfi-

fpelen , en oeflfen- plaatfen is onfedagelyk-

feg.ing ’ wie van de Philofophen durft met

foo een vet cn glad lighaam voor den dag

komen als een Panne! ikker.? -fou een mage-

re fc hent- keuken ft gewelt van een wild

dier wél konnen tegen* ftaan ? hy fou beter

een Haas konnen vangen , dan een briel-

fent Verken tegen gaan. Wie is in een

maaltydin ft jokken > en inft eeten dan een

Meèfier , is het niet de Pannelikker ? wie

wdryft de droiflieit anders? hy fpeelt

,
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la&t, cn fingt : een Philofoophdie daar met

een verfcheurd kleet aan de maaltyd komt .

Tonder een grim lag) en te geven , is hy niet

als een hond die in het had komt? wie fiet

niet dat een Panneiikker een verwerper is

van glorie ? daar de meefte PhiloSophen , die

niet alleen Toeken ,
maar ook het geit. Een

Panneiikker agt het geit als de (leentjes aan

dezec-kaht. Detydfou tekort vallen, om
al de exempelen opte halen ,

die fy aanwen-

den om geit te fourneren. Belialven dit

»

hebben iy nog al' andere fouten ,Syzyn toor-

nig , boos en begeerig, waar mede geen

Panneiikker te Schaffen heeft. En Soo het

al komt te gebeuren , is het Soodanig , dat

het heele geiVlfdiap daarvermaak in heeft»

Ook weet hv van geen droefheitof Sugtén*

Hy heeft geen huis , land of fand , wyf , kin-

deren of iliven van noden.

T y c h. Evenwel moet hy voor de kofl

Pa r. Het is geen regte Panneiikker 5 Seg

ik, die daar om forgt. Ymant die fterk is 3

moet niet door gebrek van flerkte, fterk ge-

agtworden , neg een wys man wys geagfc

door gebrek van vvysheit. Wy Spreken na

van ymant die iyn ichotst" lekkernien al®

reede in’c w’etk ftelt. Die derk of wyszy ,

zy in tegenwoord igheit derk of wys.

‘T y c h. Soo heeft hy dan noit geen ge-

brek ? .

Par. Neen. Ook foo hebben wy met

te vreefen 3 maar Sy gaan met een dok ,
oni

.
(E c '6) - ' du?
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dat fy een fchrik hebben voor den vyant«

Om die reden grendelen fy ook haar deu-

ren , vreefende dat’er ymant’siiagts mogt

inkomen. Komt’er’s nagts eengerugt , de

Pannelikker weet nergens af, hy blyft ge-

ruft op iyn bed leggen, even als of er niette

doen was. Gaat hy ergens alleen, foo neemt

hy geen degen mede. Maar ik heb Philofo-

phen geilen, die , als’er maar een blaadje

rilTelde , terilont de boog fpanden , felfs als

fy na het bad gaan , hebben fy al een kok

hy haar. Nicmant lal een Pannelikker van

dieverie, roverie
,
gewek of overfpel be-

fchuldigen, anders was hy gcenPanndek-

ker. Maar by de Philofophen en Redenaars

vind men diergelyke dingen by menigte.

Waar van heele Boeken gefchreven zyn.

Daar is een Apologie of verantwoordinge

gefchreven var. Socrates y JF[chines 9
Hypcrides*

en Vemfthènes, hulx vind men onder de Pan-

nel ikkers niet.

Tych. Voorwaarde Pannelikkers heb-

ben veel beter leven dan de Philofophen en

Redenaars , alhoewel fy onder flegter nood-

lot derven.

Par. Geeniins. Want men fiet dat de

Philofophen dagelyx om een quaat eind ge-

raken , Yfpdoor verwyfingc tot de door >

venyn , branden , vlugten , &c. dat kan men
van geen Pannelikker getuigen. £Tyc h. Legt my nueensuitofuw£ ku n ft

eerlyk en nuttig zy ; het fchynt datderyke

de Panne likkers moeten onderhouden , als

of
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of fy het haarfchuldig waren.' ’t welke ik

eer meer agte in die gene, welke gevoed

wert.

P a r. Gy zyt een gek, wanneer gy dat

niet en kont verdaan. Eenrykman, wan-
neer hy de goederen van Gygis befat , fou hy
arm zyn , loo hy fonder tafel genoot alleen

moed eten. En op draat fonder Pannelikker

gaande, fou hy niet een bedelaar zyn ? ge-

lyk een Soldaat fonder wapenen onaanfien-

lyk, een kleed fonder purper liegt, en een

Paart fonder cieragie ligt , alfoo ook een

wel gegelt ry k man , is liegt en gering fon-

der Pannelikker by lig te hebben. Op die

voet isderyke ook een vercierfei voorde
Pannelikker. DieeeaPannelikker aan lijn

tafel heeft, hoeft noit te denken dat hy van

hem fal vergeven veerden. Soo dat de ryke

door hem niet alleen verciert wert, maar
bewaart lij n leven van gevaar.

Tych. Gy hebt het gene tot u kund be-

hoort, foo wel weten te feggen , alsofgy

daar te voren lang over gepraktifeert had $

maar is het woort van Pannelikken niet ha-

telyk ?

P a r. Geenhns.
Tych. Ik moet u in alles gelyk geven.

Ik moet die Kund ook by u komen leeren.

Ik falu eerde fchoobganger zyn , daarom
moet gy my die Kund fonder jaloersheit

keren. De moeders , weet gy, hebben ’t eer-

de kintje lief.
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Lu ciani Aanspra A K ,

ofte Bacchus.

ILhcianus vermaant dat men niet op denieu-

jvigbeit va??- fyn fcbryven moet agt geven>

om dat by bet blyfpeltg of fcbimpdigiig

orider de yiaam van ' een t Jamen-jpraal^

handelt: maar datfe cie fake f lf* moeten

infien: gelyk^w.el eertyds de indianen

gebeurde ? wanneer fy
betbcirvan IdcIC-

chus feer verwyft toegemaakt fagen , en

9
t felveveragteden.

w/Anncerals BacchtM metfyn heir tegenW de Indiaanen te velde trok , fegt men

dat delnwoondershem int begin belpotte-

d:en en veragtcdem Hebbende erbarmenis

over fyn iigtvaerdige (loutigheit, even of

hy van eender flond door de Oliphanten

foude vertreden geworden hebben > in-

dien hy met fyn heir haar aangcrand had o

Buiten twyffel hadden fy van de veripieders

gehoort, dat £yn heir en gantfche bende

alleen uit dolle en rafende vrouluiden be-

tond 3
hebbende Piekjes fonder yfer ge-

fcherpt , en met klem bevlogten , daar by

hadden fy Herte veilen om hetlyf: met hg-

te fchildekens , die klinken als men die

maar aanraakt. Sy vergeleken die by klin-

kende Ketels ;
daar en boven waren-

def cenise boerfche jonge luiden naakt

,

v/el-



ofte B A C C H u s, 663

vvelkedanftenmet fteerten en hoorns, ge-

]yk als die aan de jonge hokjes uitwaffchen.

Hy was hier ielfs gebieder over, fittende

opeen Wagen, die van Luipaarts voortge-

trokken wierd : Hy had nog niet een hair

om de fmoel
,
gehoorent en met takken ge-

kroont, met een Purpere Miter op het

hooft, daar het hair ingeroltis, metgou-

de Schoenen gefchoit. Het tweede hair

wert geleid van andere j d
3

eene is Peer kort

van fiature , oud » vet van lighaam , met

een Burgemee fiers buik, en een platneus,

mismaakt met opfteekende ooren , beven-

de, leunende opeen fiok, in Safraan-geele

kleederen , opeen Efel rydende, die hem
een trouwe vriend is. Maar d’ander is een

wanfehapen kaerel , donderfie deelen van

fyn lighaam is een Bok gelyk , fyn beenen

fyn vol hair , hy is gekroont met een groo»

te lange baard , toornig , en genegen tot

rafernije j in de linkerhand heeft hy een

Fleut, en in d'andere een krom me-fiok,daar

hyop fpringt, en het gantfehe Leger ront-

om danif, die de Vrouwtjes verlchrikt 3

die de waejendehair-lokken flaat, foo me-

nigmaal hy daar by komt, dan roept hy

Euohe: Hier mede mein ik, roept hy fyn

Heer. De kudden met Schapen wierden van

de Vrouwen verfcheurt , want fy rauw
vleisaten.

Als de Indianen met haren Koning dit

door de verfpieders verfiaan hadden , be-

gonden fy luids keels uit te laggen 5 fy raad-

ftaa-
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Haagden, geen krygs-volk tegen defe Vrou-

wen en Wy vige Mannen uit te fenden
;

want leiden fy , wanneer fy tegen haar ge -

wek gebruikten , dat het fchandig foude

fyn, een hoop Vrouwen te overwinnen *

en die rafende Wy ven , met haar gebieder

,

den wynïgen ouden gryfaart, met fyn an-

derhalf dooden Soldaat, en de naakte en

belaggelyke danfers te dooden], fou geen

f
ederikwaardige diat fyn. Maarteen men
egori te boodfehappen dat Baccbus net

Land in de brand kak , en de Mannen over-

wonnen hebbende, de Steden in vuur en

vlam fettende, endeBoffchen tot de gront

toe verdelgde ;
en dat binnen weinig tyt

ganfeh Indïéh geblaakt foude werden , want

Bacchs het vuur van fyn Vaders blixem

ontleend heeft , doen wapenden fy haar fel-

ven fonder eenig vertoef, fy vergaderden

hare Oliphanten ,
fettende Toorens daar

boven op , en trokken tegen haar aan , ver-

agtende nog al het vyandelyke Leger, fy vi-

de dol door toorn , meinende ‘delen onge-

baarden door hare Oliphanten te vertreden.

Als fy nu malkander naderden, en d'een

d’anderkon fien , foo lieten de Indianen de

Oliphanten agter het Leger, quamen eerft

met een vleugel aan. Onderwy ien was Bac~

cbiïf int midden van fyn Leger , als een

voordeftig Veld-heer , aan welkers linker

vleugel SilettïM en aan d andere zyde het

gefag hadden, De Sittyts , onderwylen ,
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hadden elk hare Compignien. Het Velt-

rcikènwas Enobe.

Dao-elyks hoorde men alarm door de

Trommels en deCymbels geven. En een

van de Satyr

t

long een fcker Lied opiyn

Hoorn. Doen begon den Eiel van Siknuf

te krylelen. Doen quamen de M<enades met

een groot gehuil ,
en liepen tegen haar aan,

omringt met Draken ,
toonende het yier

boven aan hare Piekjes. Doen begonden de

öti'ph anten Ponder eenige order, confuie*

lyk hetopdevlugt te geven, willende met

onder het gewerp der pylen iïaan ,
einde-

Ivk wierden Py met gewelt gevangen, en

Eondergebragt. Doen leerden fy ,
dat men

niet int eerfte aanfien , een vreemt Leget

veragten moefh
Maar wat doet dit tot de laak , mogt

ymant Peggen ? om dat er veele Pyn (ik bid

uw dat ik nieten fchyne dronken ofrafend

telyn, fooik tnyn dingen by de onkerfe-

lyke Goden vergelyke) dieöp defelvema-

nkrtegen myn nieuwe Oratien aangaan,

om die te vevfmaden , als defe Indianen te-

gen Vacchits- Meincnde datwy haar fooop

lyn fcKithp-digts en bly-fpeelagtigc eenige

belaegelyke dingetjes opofferen. Sommi-

ge fien niet eens het begin, even als of het

niet noodig was, een oor te leenen , aaa

die, die Wyn gedronken hadden, die dar-

tele vrouwluiden, die danfende Satjrs en

die vandeOliphantcnafklimmen. Andere

die vinden in plaats van Piekjes , het y
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dcfe durven het ook niet pryfen , verbaad
fyndeover de nieuwigheit vaa de faaki
Maar ik boodfchap haar met trouwer her-
ten, foo fy tegenwoordig doen , als te
vöoren gewoon fyn , willende om de ou-
de drinkèrs, en Baccbus fee ft- houders ge-
denken , en de Satyrs met de Silenen niet
veragten , maar ten vollen uit de Kroes drin-
ken

, aarigehlafen fynde met de Baccbife
Godhcit, cn met ons dikWyls Euobe roe-
pen : en na haar wil doet , wat haar luiden
gelicfh Ik vonde geraden , dewijl fy on-
dertuilchen ia Indien waren

,
yets anders

van Ygene daar gefchiet, te berd te bren-
gen, komende overeen met Baccbus

,

en
ons voornemen.

Onder de Indianen , (db men ' MachUen
noemt, woonende aan de linker Oeverdes
Riviers Imm , foo men op de vloed het ,

tot aan den • Oceaan toe) is een Bofch , feer
digt bewallen met ranken , en verfcheide
ander kreupei-bofch , fynde feer vermake-
]yk door lijn fchadu v/en. In dat fel ve Bofch
fyn drie Fonteinen, met feer klaar water,
van welke d’een aan de Satyrs , de tweede
ain Van , en de derde aan Silenus ,

gehei-
ligt is. De Indianen gaan nu jaarlyks eens
in

J

t Bofch
, die God een heilige dag hou-

dende, en drinken uit die Fonteinen, niet
al te rnaalgelyk, maar elk volgens fyn ou-
derdom. De Jongelingen drinken uit de
Satyrs Fontein , de Mannen uit die van Van ,

maar die van mijnen ouderdom fyn , drin-

ken
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ken uit Sileni Fontein. Wat de Kinderen,

cn die met de Goddelykheit van Tan aan-

gebiafen fyn , is te lang te verhalen. Maar

het fal niet vreemt fyn» alleen te leggen

wat de oude luiden doen ,
wanneer ly haar

van dat water fat gedronken hebben.

Sooraseen oude Man gedronken heeft,

en Silenut hem over komt, lbo verftompt

de Man op een wondere wyfe, hem doet

het hoofc leer , is als een dronken man ge-

Jyk. Daar na wert hy weder meteenon-

veriienc klare en heldere ftemme bëgaaft.

Söodat hy niet aan het fwygeo kan geja-

ken , al propte men hem de mont vol , foo

overvloedig is ly dan van redenen en woor-

den: alles wat hy feide, was feer ordente-

lyk en voorftgtig toegepaft. En volgens den

Homerifchen redenaar , ly fprak foo iiHver

gelyk de Winterfche fneeuw. Gy konde

die na haar ouderdom by de Swanen verge-

lyken , maar door de menigte van woor-

den doen ly de krekels na, en maken yets

ronds , tot in den laten avond ftond.

Defe dronkenheit over fynde ,
fwygen

zy vveder feil , en komen weder tot haar

oude manieren. Dog het alderwonderbaar-

lykfte heb ik nog niet uitgeleid. Soo een

oud man fyft reden niet teneinde gebragf

heeft , die hy begonnen had , dat hem de

ondergang der Sonne overvalt >
moet het

volgende jaar r ’tgeeti hy nu niet heeft af-

gedaan , dan weder volvoeren.

Dat dan feg ik als een fchimpigen Mo-
mus,



6&È L u C I A N I

mus tegen mijn felven. Ik fal niet meerde'
verklanngder fabulen hy brengen. Nu liet

gy fonder tvvyfel , dat ik een fabel gelijk

ben. Daarom, foo wy elders in gedwaait
hebben , is het de dronkenfehap te wijten.
Soo alles voorfigtig en wel gefegtis, foo is

Siknus ons gunitigen voordeeliggeweeft'.

L U C I A N 1

Valfche Onderfoeker, of

Pheiidologiftes.

Hy gaat Ugm ymant aan die hem belagchen

bad0 om dat hy hu woord Apophras, (dat

ongelukkige of fwarte dag bet eikent) ge-

bruikie.

TA At gy de naam van apophras (dat isfwar-

te óf ongelukkige dag) niet verftaan

hebt,isblykbaar. Hoefoudgy my befchul-

digen als een uit de woefte natie geboren

,

ontdat ik gefegthad , datgy defwartedag
gelyk waart, foo gy dat woord niet meer
gehoort had ? Ik fal u wel leeren Waf dat

woord in heeft. Ik fegu in tegenwoordig--

heit van nhilohus , datgy de Krekel by de
vleugel liebt gevat. Ofgy het oit van dien

Tarifchen C4nhilochtis gehoort hebt weer ik

niet, ’t was een man , die her yder een wel
kon feggen , die geen fpinrag voor de mond
gewaden was, niet vreefagtig om met ee-

nige fehimpwoorden uit te bulderen. Als

hierom ymant tegen hem uityaren wilde,

Lei-
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feide hy: de man heeft de Krekel by de vleu-

gels; hem by een Krekel vergelijkende,

eenbeesjedat veel tiert en fchreeuwt ; voor-

namentlyk lbo men het by de vleugels

heeft. Gy dan ook, fegt hy, eliendigen

bloed , wat komt u over, dat gy foo een wel-

fprekenden Dichter opu hals haalt , die ge-

legentheit en hof tot fijn veerfen fogt? Ik

feg u datikmy niet by Untüogns wil gelij-

ken , want ik verre onder hem ben. Ik weel;

dat geen sArchilochus , al nam hy met hg Si-

monides en Hipponaktes , 't fou niet genoeg

zijn, om 't geen van 11 te fchryven is, in

Digten te hellen. Gy fchijnt de kinderen

wel in ’t quaatdoen.
5
t Schijnt dat eenig God uhet laggen toe-

gefonden heeft , wanneer gewag gemaakt

wïerde van *Apöphras , om by de Scyten u be-

kent te maken , dat gy ongeleert zyt, dat gy
de gemeens dingen niet en weet, en een

man de mont open doet , die gemeen en

familiaar metu vvas, die het anders even

veel was wat hy feide : die gy als een uitroe-

per laat roepen, wat gy by dag en nagt doet

,

en dat na foo veel oude die te voren geweeh

hebben.
3
t Sou mihchien te vergeefs zyn,

eenige yryheit van fpreken- tegen u te ge-

bruiken , waar uit gy mihchien nou beter

ibu werden , even mein ik als de Scalje-by-

ter , die , wanneer men hem bekeef, dat hy

in de drek niet enmoeh wroeten, ’t Is de

heele waereld bekend , wat gy ai behaan

hebt , daar gy foo hoog van jaren zijt op-
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geklommen. Gy zijt niet te vertrouwen,

nog in ’t openbaar quaat : ’t is ook niet van

fïiooden dat men u den Leeuwen-huid uit-

trekke j en u als een Efel vertoone , ’t en zy
daar ymant een weinig te vooren uit de

Noordfche volkeren tot ons gekomen was

,

of ymant van de Cimmiers , dit iy u iiende ,

niet vooreen fmadelyken Efel asnfagen,

wagtende tot dar gy knj field et. Alfoozijn

al over lang u faken van my by alle man
bekent gemaakr , waar door gy wein ig eer

hebt ingeleid /wegens ^tiphrades, SybariM

Mijihon , en die Baflu van Chius., welk in die

faken ookgeleerten uitftekende is. Alhoe-

wel ik nu eenige koude en verflapte dingen

faifchijnen te leggen , moet men niet mei-
nen, als of ik die alleen niet en wifr. Men
hoorde hier een uit de voorreden van Menan-

der te roepen , te weten dien Elenchus , een

vriend van de waarheit, en God van de wel-

fprekentheit , de Komedianten niet onbe-

kend zijnde u alleen een vyand, om dat gy
een hater van fijn taai zijt , en alles met ron-

de woorden legt waar ’topfiaat, foiiderde

faak veel te bewimpelen.

’t V/as te wenichen dathy voor ons wilde

ingaan , en de reden des fabels verhalen lbo

het is. Derhalven gy belle Eknche, de voor-

redenen informeert u toehoorders van alles

wel , dat wy niet te vergeefs, ofgelyk men
gemeenelijk fegt, met ongewafien handen

tot de oratie komen: maar dat wy yts be-

fonderiyks wreken * en \ geen een aigemei-

ne
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, ne yuelheitcn quaat is, met haat agtervol-

gen.

Dit dan gefegt en gefproken hebbende,

gaat dan weder gunftig weg , en laat liet

overige voorons. Wy fullen u na doen ,en

,
ons bevlytigen, data niemantin waarheit

en welfprekenrheit befchuidige. Gy fu.lt

my by haar niet aan bevelen, nog ’t geen

hy heefr, ten vollen uit fpreken. *t is on-

betamelyk, dewyl gy een God zyt, dat

gy alle vervloekte dingen foudophalen. Als

delen Sophift , fegt de voor-reden, tot de

Olympia quam om een Oratie, die hy lang

te voren gefchreven had , Voor het volk , dat

daar om te kicken vergadert was , op te feg-

gen : foo was fijn begin aldus : ’tisVythago-

ras fomtyts van de *4theners verboden ge-

weeft
,
gemein te maken , mein ik , met de

welke de Eleuf/mfc plegtigheden deden,even

als een Barbaar, om dat den felven Pytha-

goras feide , dat hy voor die ty den Eupborbas

gevveeft waar. Vorders was de felve een

hoop van alderlei by een geraapt goet ,
even

als de kauw van 'Mfopus , die met de veeren

van een ander pronkte.

Dewijl hy nu niet wat ücgts öf gerings

wilde voor den dag brengen , fegt ymant

|

van fijn goede bekenden (hy vvas-'cenPd-

trenfer) een in pleiten en regtfaken door-

i drongen , foo wanneer hy eenige argumen-
I

ten gebrek had , hem Pyihagoras v vilde on-

derfb] en, Defe mandedefoo, en feide op

het Tfieater, datfe een Oratie van Pythago -
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,-ras {ouden hooren.
5

t Gene dat hy voor den

dagbragt
j
alsook fijn geften en manieren

,

waren alle van kleinder weerden : werden -

de van de hoorders dapper uitgelaggen. On-
derwyl fagen fommige na. dien Patrenfir ,

want fy gaven te kennen, dat fy wel wil-

den dat door fyn toedoen defe fchelmeiie

gefchiet was. Ondertuiïchen hoorden elk

wel waar hy het uitgenomen had : Die nu

defe Oratie voor hem gefchreven had , was
ook een van de laggers. Sou hy ook om foo

een feit niet laggen? als fy foo wat lammen-
teringe quanfuis foude voor den dag halen,

doen moeilik uitberflen van laggen 5 'tis

eenEfel, dagtikby de Lier. Dit is het dan

daar fy met malkander wat over hoop leg-

gen.

Dit was het begin uant jaar , in de derde

dag van de groote nieuwe Maan , wanneer

de Romeinen na de oude manier ,
eenige

gebeden voor hetheele jaar doen : offeren-

de gelyk haar de IConing Numa Pompilins

onderjegthad j
agtende dat de góden dan

meefl leeg tyd hebben, om de gebeden te

hooren. Op dien heiligen dag dan, lachte

:
Ly in Mjmplu onder die onderflokene Pj-

thagoYds , fiende aankomen ,dien vervloek-

ten en hovaerdigen Comediant metander-

mansOraricn (wantliy kende fyn manie-

ren, fyn fchelm.agtigh.sit , fyn quaat le-

ven , wat men feide dat hy ,dede , en waar

. hy in bevonden was) ’t istyd , Legt hy , dat

.gy by een van uw vr i en den gaat, cn d at yy
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dit ongehoorde fpektakel verlaat. Die man
is ons tegen gekomen, ’t Schynt dat hy de-

ien aangenamer, dag in een ^’popkras (in een

ongelukkige) wil veranderen.Den Sopbift dit

woord hoerende >
begon terftond op dit on-

gehoorde woord (^popbras) ongelukkige

dag uit te vaaren ,
gelyk of het vry wat

vree mts was. Doe feide hy, wat is ^tpopbras ?

Is het een vrugt ? kruid , of werktuig? eet

of drinkt men T/ Ik kon het niet verdaan.

Hy meende dat hy daar al wonder fcherp

gefproken had , niet wetende dat hy lijn ei-

gen onwetenheit betoonde.

Om dele reden heeft hy fijn Oratie. ge-

fchreven >die my tot uvoorgefonden heeft,

op dat hy defe-n vermaarden Scphift, foude

toonen, dathyde gemeene woorden, die

men in alle winkels gebruikt, en by kruijers

cn turf-dragers bekent > niet en weet. Tot

jui toe defen Ehncbus.

Ik (want ikkoom om het overige deler

Komedie af te fpeien) hoorde *t geen’er nog

gebrek is, daar byte doen, even of ik het

uit den Velftfen dry*fiap gehaalt hadde , hoe

uwe daden in.het vaderland geweeft zijn^

hoe in Talefiina , JEgypten , Vhcenickn , Syrien

Griekenland , en in Italien: eindeiyk watgy
nu te Epbefen doet , welke een kort begryp

is van uwe onfinnigheit,en h hooft uwerma-
nieren/tïs volgens het fpreek-woord,gy zijt

een llienfe

r

, gy hebt ireurfpedders gehuurt„

Tistyd dat gy neigen ramp aan den dag

brengt. Maar nog niet , Iaat ^pepbras voor-

II VecL " (F f) gaan.



674 L tJ c i a n ï 5

gaan. Maarfegt my by Tandemus en Genetyï-

lides , als ook de groote moeder , hoe fal men
het woord *4pophras uitbootfen ? dat was
voorwaar de Grieken niet eigen , maar er-

gens uit Vranhyk > Thracien , of de Scythen

voort gekomen , en ingevoert : maar gy ,

die allés weet, hebt dat uitgeflo-

ten, en gelyfc als door een roeper buiten

Grieken- land' laten brengen. Hier uit ontflaat

ditlaggen s om dat ik fooeenvyoeft en uit-

heems vvoort ter peuje bfagt , en tegen de

véttife manier van fpreken fondigde. Ishet

Biet een ^tbeenfe ingebooren naam ,
die in

de vvandelinge feer gangbaar is ? laten het

oordeeJen die het beter weten als gy. Gy
fou eerder konhen bewijsredenen èzt Erech-

theidsm Cecrops vreemdelingen by de Uthe*

wen waren / dan dat gy toonen foud , dat het

woord U?p&phrds,een bailert woord fou zijn.

Daar zyn meer dingen die vvy en andere

natiën met een en de felvë naam noemen :

want fy alleen noemen ^dpophras een fwar-

te , ongelukkige , en vervloekte dag als gy
.

zijjt. Nu hebt gy dan eerft ^pophras geleert,

dat het een fwarte dag beduid. Daar wert

onder de Burgermeeflers nietberaadpleegt,

nog offcrhande gedaan , of yts anders dat

qualijk uitvalt,ofmen maakt van dat woord
gewag : ook is fy gebruikelijk wanneer
men een neerlaag door de vyand gekregen

heeft, 't Is fchandigfulx een out man te leg-

gen. Gy kunt die fwarte dag niet anders

noemen. Sommige oude woorden mogen
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gebruikt werden, en Sommige niet, want
die niet in ’t gebruik zyn

, quetfen het ver-
bant en gehoor.
Myn goede man, ik foude tegen u ge-

fondigc hebben , wanneer ik fco tegen u ge-
sproken had. Men hoorde dan metgewoo-
ne Taphlagoonfe, Cappadocifche , of Baktriaanfe

woorden tegen uw gefprqken te hebben:
fo gy daar vermaak in had. Dit woord is on-
der de voornaamfte der Grieken gebleven. Ik
foude u grotelyx verwarren , foo ik hier een
reex van de oude ichryvers wilde aan den
dag brengen ; want ’tis yedereen bekento
Maar is ’t dat gy kunt toonen, datniemant
van de Oude fulx. gebruikt heeft, fal menu

I

in d’Olympia een gouden fiok-beeld maken.
Soo daar een out man dat woort niet en
weet , is het even of niemant wifldat ~4the-

nen in 'c Landfchap ^4ttica leide, of Corinthen

In den Ifthmut , en Spartam Telopomefnt

*

Mifïchien brengt gy tot uw verfchoo»
ïiing , het woord popbras wel te. we-
ten , maar dat het niet op fyn pasgespro-
ken i s ; ik Sal u daar op dienen. De Oude
hebben diergelyke al veeltyds die gene te-

gen geworpen , die uw gelyk waren.
Fmanc wierde een hooge Schoen genoemt,
om dat fijn leven niet flantvaftig , en dubbel
was, gelyk defe Soort van Schoenen is. Een
ander Lypaën , om dat hy een dwersdryvent
en warrig Orateur was. Een derde Seven»
dag, op dat hy op de fevende dag altyd in
de vergaderingen Spotte, iagte en Schimpt

(Ff ij te.
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tCj evenals de jongens die dan fpeeltyd heb-

ben. Dat my die man by donides niet over-

gegeven vverde , diefoo doortrapt en in al-

le quaat geconfyt is, vergeleken by de fw.ar-

te ongelukkige -dag. Wy wyken de Kreu-

pele aan de regter zyde ,
voornamentlyk

des ogtens. Wanneer ymant een out man,

gelubde, ofeen Aap aaniiet, foo keert hy

weder na huis: agtende datdieganfehedag

hem niet wel gelukken foude. Wanneer

ymant in
5
t begin van den dag of van

5

t jaar

,

de deur opent, en teneerften eengewijfde

man , of die yts quaats doet, een bakert,

ontfenuwde, bedrieger ,
guichelaar mein-

eedige, &c. fiet , falhy die niet ontvlieden,

en by foo een dag vergelyken ? üeekt gy

ook in dat eigenfte gevaar niet?

Gyfukmy mein ik gelyk geven, fooik

u te regte ken. Men weet wel, dat menu

metgeicheurde kleederen uit den huis boen-

de, en jongeling zynde op hetTheater fpeel -

de, gy fpeeldeonder de danfers, enkreegt de

Kroon
, gy waart dan eens met foo een ge-

waad, en dan weer met een ander , dan een

Koning, dan een bedelaar. Maarmizj-tgy

een Orateur en lang-gebaarde Sophiil:. Als

men dat hoort , lbo is 't als ofer twee Soa-

nen en twee Theken waren : men fegt ge-

duurig , is dat die , die doe? Sec. t i^bei.

dat gy haar vlied , daar mede te verkeeren

,

isude doot. Wat hoef ik foo veel woorden

de nek te breken ? daar ik hoore dat gy foo

teel befittingen by haar hebt; te weten^dat
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flegtetorentien ,
met welke dien

vat vergeleken zijnde wel een heel Paleis

fchynt. Niemant van uwe burgers kont gy
nietbewegen om niet te geloovendatgy de

vervloektte van de heele ftad.en een fchant-

vlek van haar allen zyt. Heel Syrien fal iulx

buiten twyfel ook uitroepen, wanneer gy
fegt, niets quaats bedreven te hebben.

^ntiochia heeft dat werk miffchien ook

wel gefien , alsgy dien jongeling van Thar-

fus komende, met u naamt. Dog alles op

te halen , mogt qualyk gedaan zyn. Maar

fy kennen uw genoeg die doen by uw
ftonden , en u opuvvknien fagen vallen,

gy weet’er wel af, 'ten fy gy lbokortvan

memorie waart. Maar in JEgypten kennen

fy u miiTchién ook niet , ofte doe gy na

die voortreffelyke ftryden in Syrien weg-

vlood, om het geen ik terfbrsdfeide, doe

uw de Kleer-koopers agtervolgden , van

wélke gy kleeren op de reis gekogt had,

^lexandrien weet ook van uw te iprekcn,

en *4nüashien niet minder. Men vonden

maar een die fulx niet geloofde' van uw,
geen gemeen betaals- heer onder de Romei-

nen : Ik hoef hem niet te noemen » de wae-

relt keathemwel. Wat fal ik ook alles te

baan brengen, ’t gene gy in fyn gemeen-

fchap gedaan hebt ? maar doen hy uw
vond op de knyen van den jongeling de

Schenker Oenopion leggen , wat meinde

gy doen? meint gyda'tgy in dat felve ge-

voelen bleef? ik meen dat hy hem met de

(Ff 3) arm
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arm buiten de deur ftiet , en ’t huis heiligde
na u vertrek.

Ganicli ^chajen en Italicn is vol van uw
Hukken. Gy fijt een groot en rugtbaar man,
een fchoone puin. Die fig vervvonderen
over ’t gene gy nu te Ephefen doet, fouden
lig niet genoeg konnen vervvonderen ,

vvanoeer die dingen, welke gy te vooren
uitgeregt hebt , haar door de ooren klonk.
Dit nieuwe hebt gy met de Vrouwen ge-
leert ^ fouhet dan foo qualijk gepaft lijn®
dat men foo een kaerel ^pöphrds (fvvarte-
dag) noemde? heb gy ons door die daad
willen voor de mond kuilen ? dat doet gy
dan feer fmadelijk , en mee ft tegen die ge-
ne daar het minft aan betaamde. Gy ibud
liever een Schilt of een Adder kuilen; wie
fou van uwe kus en feny'n , de heilige din-
gen en Altaren konnen naderen?want foude
God foo een bidder willen verhooren? hoe
veel Rivieren waren daar niet tot fuiverin-

ge noodig ? gy derft een ander by ’t hair
vatten , die felfs foo veel fchelmerijen hebt
begaan. Ik fou fchaamrood werden , dat
ik het woort van ^pophras niet en vvift»

Niemant heeft uw van goede woorden be»
fchuldigt Dat uw de Ravens deoogen uit-

pikken.

Waar hebt gy fulke Schriften gevonden ?

elders in de hanebilk, denk ik, of mif-
fchien gehaalt uit die fchrale Poëten, die
kouder zijn , akjakmut vol fchimmel , en
met fpinrag begroeit, of elders uit de Boe-

ken
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ken van ThiUnisy die gy dikwyls doorbla-

dert, waardig voor u en uwe naam.

Maar dewyi ik hier gewag maakte van

de mond , wat foud gy leggen , dat de tóng

uw voor Regt riep? genomen dat hy uw
•van onregten fmaat befchuldigde, leggen-

de
: gy ondankbaren, 'k heb uvy met uw

kale gat genomen, doe gy niet een nagel

had, om uw eers te klouwen , ’kheb Uw
gevoed, op liet Tooneel geilek en vermaart

gemaakt , dan vvortgy Ninus , dan Metïochus

of ^ëchillisgQnoemt. Daar na maakte ik dat

gy de Kinderen A. B. C. leerdet Maar nu
Jbeb ik uw een Orateur en Sophiii doen
fchynen, en uw diè eerplegtigheit laten toe-

komen , die uw in ’t 'mini! niet betaamde.

|

Over wat quaet betigtgy my , dat gy my
!

foo mishandelt ? ik ben daar niet mede
voldaan , dat gy ïulke fchant (lukken doet

,

i

foo liegt en valichelyk fV veert. Gy braakt

I

een heele S]yk~ :pod van woorden uit. Gy
\ iaat my by dag nog by nagt niet ruilen , ik

|

wierd vertrapt en vertreden, kïsmynvverk
:

alleen te fprek’èn , *t is anderen Kaarvyerk,

|

te bedryven dat gy doet. 'Óen. of med
j

ymant gebruikte ais een Nachtegaal, Hare
i tongen zynlallger , dunkt my , die bare

|

Kinderen opgegeven hebbfeo. Soo gy tonge
; dan diergélyks iiibmgt , uw' eigen taal voe-

I

rende , den 'baard als uvy" voorfprake ge-

bruikten , wat foud gy ;dan antwoorden ?

i

die dingen , denk ik , die Glkycus' onlangs

!
van uvv feide, wanneer hy u'overeenge-

(F f 4) dam
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daan werkbefchuldigde: en dat gy binnen
foo korren tyd foo bekend, waart gewor-
den. Hebt gy die vermaartheit van uwe-
Oratien ? is liet genoeg vermaart te fyn , en

foo veel naam by de vreemden te hebben.
Ik verwonder my , dat gy uw over ^po-
pbïas foo quaiyk houd , en over de namen,
niet. In Syrien wert gy Rcdodaphne ge-

noemt. Ikwe 'de by Minerva * fchaam-rood ,

het te leggen , waarom . IaValtefiina hebtgy
de naam van een heininge, milTchien om de

dekeligheit van uw > want gy valt wat bits.

In Mgypttn noemt men uw een keehgefweU
want men feghdatgy byna verworgtwiert»

doen gy meteen groot-fchippertedoen had,

die uw de mond toedopte.

De tAihenienfm hebben u ook noit geen

üeg.re naam gegeven, noemende hem in

plaats van Tïmxrchns (de opperde ineeren)

tbimareblis (de laagde in eeren.) In Jta-

liën had gy den helden naam van Cyclops t

om uw wyd-gapende mond. Daar leide gy
dan fomtyds dronken als een beed, met de

Kan in de hand : dan quam ’er een Jonge-

ling, met een ieherp dik hout , als een Ulyffes

aan (happen , om uw een oog of twee uit te

liaan ? Wilt gy nu nog ^popbras uit de reex

der woorden laten ? dog wy konnen niet

al foo welfprekent fyn , als gy. Wie fal in

v/oorden foo douc fyn , dat hy tegen drie

overfpeelders een drytant voor een Degen

elfdehe t Wat fe^t gy van ThQöpoynpuf > han-

delende van T?kar-.zm? voor regt ?
dat hy

met
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; met een drietand een der bede deden toonder

hielp. En wederom ,
dat hy Griekenland

daar mede heeft om den hals gebragt. En

dat hy een Cerberus in redenen was. Want

I

een weinig te vooren de Lanteeren ontdee-

ken zynde , fegtgy ’fc uw doode Broeder 9

mein ik : en duifent andere vuiligheden

meer, die niette pynevvaart fyn, op te

^ia^e0 '

L U C I A N " I

Treurfpelig voet -euvel , of

Podagra.

De Priefiers pryfencle voet-euvel ->
lovende

der felver Godimie : waar door de Go-

dinne ƒ‘elfs verfcbynt. Daar wert gebood-

febapt 5 dat de Medicyns de Godinnen

veragten 5 en de geneesmiddelen van de

17ad er ontfangen bebb en . D e Godinn c dk

|i
wietlydendei fend baar pynigers ombaar

|j

erbarmehj^ te pynigen $ defe door baar

Medicymn geen hulp kpnnende krygen>

roepen de Godinnen aan ? bekennende dat

bare Konjl niets uitregten ha*1 * De Go-

dinnen haar verhoorende 5 herroept hare

pynigers 5 en wert voor overwirij}er ver-

klaart,

PoDACRICUS, ReYEN , PöBAGRA , BODE 3

Medicyns , Pynigers.
i Podagiucus. r\ Vodagra

, gy droevige

^naam , die de Goden ibo

(F f ƒ) katig

I
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ha tig zyt r gefproten uit d’onderaardfcne

Rivieren. Cocytut
,
gebaren in de helfche

Spelonken , die Megara Erynnis foo lang

heeft onder haar hert gedragen , en met
haar borden gefoogt ; ^IcBo heeft dit bit-

tere Kind de Melk foo menigmaals in de

mond gedrupt. Wie van de (Vvarte Duivels

heeft uw vervloekte in het ligt gebracht,

om de arme menfchen foo een onverdra-

gelyke fmerte aan te doen ? wanneer zy in

dit leven flraffe dragen , wat heeft dan

Tantalu

i

in
5

t huis van ïluto , vandofft te

flikken , Ixion om het rad gedraeit wer-
den, en Sijyfbus door ’t gewigt van ftee-

nen gepynigt ? Het goddeloos geboeft

hoorde met uw flraflen vermaalt te wer-

den.

Myngantfche lighaam is afgemat: van

de tippen der vingeren, tot de toonen van

de voeten, druipt die fwarte etter, myn
leden fynbefwa'lkt met (tinkende gal , al-

les is opgefpannen ais een blaas ; de aaren

fyn verftopt en vol onlydelyke pyn. Het

vuur loopt my door het ingewand , het

vleis blaakt my als den Berg 'tfchynt

dat ik op gloejende Rooflers te braden lag.

Ik vvierd als van de Sand-zee overftelpt.

Ochonuitputtelyk quaat, dat geen menfch

foo erg en kan bedenken ! vvy werden be-

drogen, van die ons met ydele hoop toe-

ken te genefen 0

Rsv-
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J-

R *E Y E N.

' R e y é n. T>c Cybelife Thyge'rs befoekea

dikwyls den teederen fongeling Uïits met
een groot gehuil ,op de toppen van den Berg

Dindymus . en de Lyders fpeleri op den Tmolus

Berg , ter eerën van Kornis op de Aïgyftife'

Ratel , na de maat. De dolle Corybanten k! in-

; ken op haar wapenen na de Cretife toon , de

dry-jarige FeeRen van Euctn: ook blaaftmen
de woedende Oorlogen op de pyp, ter eeren

van dien geharden Rrygs-God. Maar wy

;

die Myjïcezyn, willen u,ó Podagra, in ’t begin

der Lente uw Idagten op~ofFeren : wanneer

de Velden groenen , en de Boomen door de

loet-w ai] ende WeRe -wind, met haar liefe-

lyke bloifels uitkopen. Wanneer de qua-

lyk'gehuwde Swaluw al piepende door de

huilen der menfehen vliegt, en de NagteF

gaai ïn de Boflchenfeer droevig Ityn roept.

|i

P O D A G R I C U S.

j

Podagreus. O Rok , myn hul per

en met- gelei van myner dekte , 6 Rok ?

myn derde been , ik bid uw , onderReunt

|!

myn bevende gang
,
geleid my , maakt

I dat ik fagtelyk- gae. Och armen bloed»

Reekt uw beenen buitel de dekens van het

;i bed , verlaat het5' fchaduw- makend huis,

J verdryft de duiRerheit van uwbogen
,
gaat

i na- buiten in hst helder Sonne-ligt , ea
(F F6):, iefeegt
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ichept uw adem ecns in dejfuivre lugt. Dit
is de vyfticnde dag , dat ik foojammerlyk
op het bed * aan de voet-euvei getormen-
teert ben. De wil is welgoet, enk hert ge-

font, om mj fomtyts eens buiten de deur

te begeven 5 maar och laci ! 't lighaam is te

fwak > ik ben afgemartelt door de grouw~
isme pyn. Wakkert u myn gemoet, 't leven

*an een voet-euvelige is u niet onbekent;

hy wil wandelen, maar en kan niet 5
rukt

hem uit het leven , en rekent hem by de

dooden. Ai my, ai myl wie komt’er nu

die de dok in myn handen doet houden ? die

de hoofden met ig bekroont hebben,

wat voor een van de geeden of fy vieren?

niemant heeft een Veïfife Lauwe-tuil om
k hooft. Of wert'ereen Lof-digt van Bacchus

geibngen? dog ik merk niet dat de hair*

lokken met klim bekrandzyn. Wel vrien-

den, waar komt gy van daan, fegt my de

waarheit , wat voor een Goddinne wert

daar geviert ?

Reye n. Wie zyt gy , dat gy ons fulx af-

vraagt ? voor foo veel de dok, en de gang

te kennen geeft , wy zyn de Mjften van de

onverwinnelyke Godinne.

Po». Ik ben een die de Godinne nietfal

onteeren.

R E Y E N.

Reyen. Nereus heeft de Godinne Vettus

ni k heilige Eiland Cyprus uit de Hemet-
fciie
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folie ftaffe onder de wateren bequamelyk
gevormt. Juno vrouw en fuder des donde-

renden Jupiters is onder de waterkolken van
Thethys gevoed ,

en in haar wyde fchoot ge-

bak ert. Uit het hooft van den Olympijen Kro-

mus is de deugt ry ke M/wemt gefproten.Maar
den ouden Öphion heeft onfe Godinne , eerft

in fijn armen vattende, te voorfchijn ge-

bragt. Als de Gordyn der duiflernis opge-
fchoven wiert, en dc ligt- brengende „Aurora,

met haar helder Sonneligt op quim dagen *

merkte men eerft de magt van Podagra.Wan*
neeruw moeder Parca u ter waerelt bragt

,

heeft Clotho u afgewaffen, de heele glants

des iugts lagte , de helderen Hemel donder-
de , en den faligen en milden vader Plnta

heeft u met melk opgeyoet.

PoDAGRicus en de Reyen.

Podagricus. Met wat heiligheden
houdfy hare dienaars be.fig ?

Reyen. Wy horten geen bloed , nog
trekken geen borfleis uit de nek , nog de
ruggë klinken niet door teerlingen, nog wy
werden niet gevoed met rauvv ofTen-vleis :

Maar wanneer de Olm boomen inde Len-
te blqeijen , en de fpraakfame Meerle op de
boomen fit 5 dan doorfchiet defe Godinne
heimelyken onverfiensdoor alle leden» in

de voeten , kmen , been- hollen , koten, heu-
pen , wervel-beenen , dye beenen , handen 3

fchouders , armen-been en 9 onderhe leden,

ho-
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holen, knokelsen gewrigttn: alles eetzr

op , vreet in , bram , blaakt, en vermurwt

,

tot iy gebied dat de iiekte weder wediga ,

en eenverdragelyke pynefy.

P o o. Ik die een weetniet ben , ben uoor

Goddely kheit van dele Goddinne aangebk-

fen geweeft ;
laat dan defe goedertierene

Godinne met haar geheim-weters komen ,

ik lal haar üngen een lied, volgens de ge-

woonte der Podagnften

.

R E Y E N.

Reyen. Laat elke Toddgrïfl in ’t ftiüe

weder Lof-fangen lingen. Siet de liewnde

Godin komt op Tapiten by haar Altaar, leu-

nende op een ftok. Weeft gegroet gy goe-

dertierenile der Godinnen >
liet uwe kne^ n-

ten blyelykaan, en verfagt hare pynewat

in de Lente-tyd.

Dr Godinne Podagra.

Pooagr a. Wat tnenfch ieefc’er op den

Aardbodem die ik Vodagra ,
onverwinnely-

ke Koningin, niet bekent en ben ? die my

geen Wierook brengt, geen rookn.g maiitt,

bloed op den Altaar giet , my giften in de

Tempelen ophangt, en fooverloenen : den

Medicyn T<ean is’t niet mogelyk my te over-

winnen door lijn Konft : nog JEfculapuis

^balloos foon. So lang ’t menfchelyk geflagt

. geweeft is, hebben lymyn gewelt toeken
& -
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fe verdooven , en deheele Apothekers win»

kei fonderfte boven te halen, hik heeft wat
hyfcnders. De een Klampt weegbree met
juffrouw- mark-faat , Sala-bladen , wilde

duivels Melk; anderenemen Malrouw en

Fontein kruit , ofmet lage 01yff)ooms bla-

den , Smeer-wortel , wikken , iommige
fmeeren haar bedilee met drek, ook koken
fy Paflinaken , Perfe-blaan, Bilfem-kruit s

Huul-bollen , en Aard*akers , Granaat- ap-

pel fchillen, Vloy-iaat , Wierook, Nies-

wortel, Salpeter, die met wyn gemengt 1

en veele van Fene- Griek , Linfen : Item

fchot van Kik-Vorffchen , Cypres-neuten

,

Geide- brood,rauwe Kool-biaden,Taikmet
Vifch'peke] gemengt: ook de drek van wil-

de Geiten, van Menfehen , Booneti-meel 5

de Bloem van de n , Kikvorffen ,

Wefeltjes, Hagedifïèn, Leeuwinnen, Bok-
herten , Voffen , en wat foort van Kruiden
fal ymant niet voor goet houden ? welk

;

Metaal heeft ook fijn kragten metgetoont?
Wie weet niet van de Balfem uitBoomente
fpreken. Alle deeien der dieren, beenen ,

jj

zenuwen , huid , fmeer , bloed , merg, pis,

drek , melk. Sommige drinken om de vier

dagen een drank , andere om dc feven of

agtftedag. Een ander purgeert hg met hei-

lig-bitter, of een ander vermaakt hg met
een deuotjen te hogen. De Jood verdryft

het met gelang, een ander door de Fon-
tein : maar ik gebjed haar alle te huilen :en

die haar dus meinen te helpen , tail ik dies
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te wreeder aan. Die figdan tegen my niet

aankanten , ben ik milder en vreedlamer.

Want die met mynegeheimeniCengemeen-
fchap heeft , wert geleert ; ten eerflen goede

woorden te' geven , (ig met jokken en

aardigheded te vermaken, en foete rede-

nen te groeten. Die daar gedragen wert, is

een fpot en vermaak van alle. Ik ben ~4te

,

die Homerus noemt 9 die over de hoofden

van de menfchen met fagte voet-foolen

loopt. De luiden noemen my Todagra, of

Voet-vang, om dat ik de voeten foogekne-

velt houde , dat fy niet vry gaan konnen.

Wel aan dan gy Myflen, deel-genooten van

myn eerbiedige eer ; looft en pryft deoa-

overwinndyke Godin.

R E Y E N.

Reven. QNympben, gy hebt een ver-

haalden aart
, gy zyt magtigenfterk, hoort

de gebeden van die u bidden; uw gewelt is

kragtig en groot. O ryke Koningmne Po-

dagra. Hoe ichriklyk is de Inelle Pyl vaa

lupiter , hoe beven de grondgolven der na-

re Zee, haelmertdehelfchefhfdie Stygius

Tinto heeft ; 6 gy die verblyd zyt met knob-

belen, met bed leger, gy loop-verbledfter,

gy koot-rabraakfter, hiekverfchroifter, qua-

de aard-raakfter , heen-beeffter , knie-breek-

her ,
fiaap-verdrijffter , lid- verderftfer , 6

6 gy pragtige knie-ki impfler Podagra*
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Bode ,
Podagra ,

Medicyns
en Pynigers.

Bode. Myn juffrouw ,;gy komt my ter

regte tyd te gemoct: hoort t^ns , ik breng

uw geen geringe boodfchap > maar daar is

aan gelegen. Ik heb de lieden en hui fen, vol-

gens u believen , befogt j om te hen ofer

y mant uwe magt misbruikte. Ik heb er ge-

vonden die dooruw handen genoeg getemt

waren , en hg gerud helden. Maar daarwa-

render twee ,
die hautelyk haar felven ver-

trouden , en niet op hielen te heggen , dat

uwe kragt niet eerbiedelyk en was, maar

willen dat gy uit het menfchelyke geflagt

gefproten zyt. Haaft u dlan om haar handen

cn voeten te binden. Ik heb nu al vyfdagen

gereift , wyl ik wel twee dadien heb mos*

ten gaan.

Podagra. Hoe komt gy foo ras, gf
foelie Bode ? wat harde en- ongangbare lant-

pden hebt gy achter u gelaten, op dat ik

u fn elheit verft i ?

Bode. Derhalvenfloegik wel vyf trap-

pen gelyk over, die begonden te leuteren,

zynde de balken niet vad gehecht , doe

quam ik op het aard - werpende velt*, bly-

vende daar by na met de voeten in hangen»

Dus verre fecr moeijelyk gereid hebbende»

quam ik op een fcherpe kei-weg, en daar

na op een gladde effene weg ;
willende my

haaden , bleef ik inde dik deken i het iweet
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berfle my uit van bangigheit, zynce feer
afgemat. Daar na was'er een breede weg,
maar niet te veilig , de wagens dwongen
niy, dan aan deen ,en dan aan d'auderzyde
te loopen.

Poi3 a g. Gy hebt fu-ljr niet voor niet ge-
daan myn Bode$ ikfal u dat vergelden. Dit
fyueen aangenaam gefchenk, datgyeens
in dry jaren maar een fagte pyne lult heb-
ben. Maar gy die fehelmagtige

, die van de
Goden verfrnaat zyt , wie weet vaiï wat ou-
ders gebooren, durft gy het gewelf yande
Podagra tegen gaan , wiens kragt Iupiter Qlfc
niet kan overwinnen. Ik heb lbo veel Hel-
den konnen temmen als de Wyien weten :•

dien fnebge voeren Vriamus , wort-gefoagen
als een die k voet- euvel heeft. ^4chilies vaa
Pihus, is ook daar door om gekomen. Fel-

Urophontes heeft my ook verdragen. Oedipus
dien Tbebaner Krygs-held , was ook al met
de pootjes bevangen. Uit de Pdopidsn heeft

Plefthenes daar ook aan valb gewee.il: , met
de loon van Paan , die Zee-voogr, welke
Heer over de Vloot was. Ook hebben wy
Trote/iiaus den Velt-Overde der Thefjalifche

Troepen gehad , die met de Vuet-fiekte de
Schceps* Vloot bedierde , alsook libaca de
Prins , UljffesTaerta loon. Ik Pil u , ó ichel-

men , op doornen doen treden , ik lal u na
verdienden draden.

M ebicyn s. Wy zyn Sjri'érs uit Dctmij-

ms. Wy komen al dwalende door noot-

dw-ang over Land en Zee gereid , wy heb-

ben
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ben een Salf van onfe Vader geërft , daar

wy die Bekte mede genefeo.

Po n AG. Wat Salf? wat kleedingisdat?

Medicyns. Wy zy n met eede aan on-

fen ftervenden Vader verbonden , dat wy
niet mogen bekent maken wat Salve dit is*

welke uwe wreedheid bedwingen kan.

Po dag. Gy vervloekte, hebt gy lbo

een kragtin uwe Salf, dat gy myngewek
kont bedwingen, wei aan, laat ons eens hen»

of de deugt van u medicament myn vuur en

vlam lal temmen *
koomthiergy vliegen-

de tormenten , Opper- voogden van rnyne

wreedheit, koomthier met'er haak , brand

hare voeten en handen, buigt en kromt haar

door de gal-teering , doordringt haar kno-
i kels en leden.

F y

n

i g er s. Sfêt ,4aar"\vy
chebbén trge*

hoorfaamt. Daar leggen fy, hoe jamtner-

lyk roepen fy over al hare leden en gewrigf*

ten,

Poda®. Stelt nu u fmeeren té werk. Soo

j

dat my bedwingen kan , fal ik de Waereld
; verlaten , en in de verhoedende afgront des

: aards en helle nederfinken.

Medio. Ach, ach lacy , onfe Salf is

kragteloos ! och ik ellendige , ai my ! ai ik

teer uit ellendige! dit blinde quaat door-

kruipt al myn leden , ik fie als een geraamt.

Jupite

r

felfs heeft fulke fcherpfnijdende pij-

len niet
j
geen Zee , ftorm ,tiog draivvint , is

foowreet. Bén ik dan in de bit ligcn fmoel

des hebhoatsFvvorden myne leden door het
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ïdder-gift dóórvreten ? fyn tnyn kleedererï

bebloed door het bloed van Neffut? 6 Go-
dinne! ontfermt uw onfer : want uwen
loop kan door onfe Salf , nog door geen an-

dere middel geftilt werden : vvy verklaren

uw met ons allen , overvvinftertezyn.

P o © a g r a. Laat dan af gy tormenten,

gaat weg, gy pynen : om dat fy berouw
gekregen hebben

:
yder een kent mytï

ftrengigheit , dat ik niet te genefen ben.

R E Y E Nc

Re yen. Geen Sahnoneuskan den wyd-
donderenden Jupiter tegengaan, nog fyne

liraffe : maar hy Haatfe door fyn blixem tot

den afgront der hellen ; den Satyr Mar/taf

had geen vermaak meer met Th&but te

twiften , wanneer Tythius hem de huid af-

fcheurde. Kiobe over Sipylum fchrei jende,

draagt nog dagelyks rouw. Voor niet heeft

^rachne haar felfs niet te kort gedaan , om
dat fy haar Vallat gelijk wilde maken. De
menfchel ijke kragten konnen tegen de god-

delijke niet geëvenaart werden. Daar fyn

veel manieren vin pynigen , ó Godinne!

maar gy overtreftfe alle. De oeffening en

,
gewoonte vertrooft haar; daarom allo die

in dat fchip vaaren ,
laten wy onfe quaal

verduldiglyk dragen, en- niet om de py-

ne denken , brengt uw tyd met vermaak

door.

Om
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Om de aardigheit der ftoffe } heeft den

Drukker dit tuffen inlaten voegen.

i. V>4<tr %at een oud manneken van tachtentig

iJ’t'boekjen van den baart met het lyfvol

Flerecyn ,

VenVoiïordie raden hem ,
wilde hy welvaren

Nyfoude hem dog wagten van de Kmje wyn.

O Rinfche wyn !

Gy en maakt geen Flerecyn

:

Ik moet , feid* dat oud manneken ,

Nog drinken eens een kanneken

,

ïkmoet , feid' dat oud manneken ,

Nog eensj'esvrolyk %yn. ([paren

2. Vat manneken dat fteiide ,

3

k [al de wyn niet

jA foitik daaromlyden nog ƒbogrootepyn .

Ven Voeler daar weer tegen met mren en met

haren » „ r
So 3 wil ik niet langer u-heden Doctor jyn.

O Rinfche wyn

,

e^c.

Dat manneken feid' weêr 3 al fond ik qua-

lyk varen ,
. ,

,

I& (£wzA; doefe te garen een teugsken Rinjche

wyn.

Ven Vodordaar tegen » hy. fit dan op de blaren

Vie fyngat verbranden wil 3

Jkhou em voor

finyn.
O Rinfche wyn ,

e»c.

4. *t Mannekenliet fchenken een teugskenvan

de klaren.

En bracht het aan myn Heer den grooten Me-

decyn d
Ter*
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Terwyle dat men fong , en [peelden op de [naren

Een Liedeken ter eeYen van de Rinfthe wyn :

O Rin[che wyn , e^c.

ƒ . ’t Is van[yn leven nietge[chiet

,

Ven DoÏÏor en laat het drinken niet,

Trarirum , trararum ,

Een glasgelyk on[e groote klok,

Een fluit gelyk eenen * arrum. * voor

arm.

ë- Gy Princen en Vrinceffen , oud en jong van

jaren ,

En wilt toch niet achten myn Heer den JAe*

decyn $

By drinkt’er wel felver een teugsken van de kla-

ren ,

En isgelyk een hond [00 flyf.van’t Flerecw*
ORinflche wyn, &*c.

Ve Rinfthe wyn is veel te goed ,

Waarom \ou[y bederven' het bloed ?

Trarirum ,
trararum

,

Een glasgelyk eenen olyphant.

Vat lap ik in mynen * darrum * voor

darm.

LUC ï A N I

Ocypus ofras-voet.

Ocypus is de Soon van Podalirius f?2 Af~

tafia, [choon vangedaante , en deftig in

kragten-i yveriginde oeffen-[peelen en de

jagt . Als defle de pynelyfte Podagriften

[ag > beflpotte hyhaar. Eindelyft k$m de

- Godinne qqI^ [yn voeten beftenen > die fig

\ m
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m ’ t eer
ft

e wel droeg > maar daar na mede

moeft leggen 3 fchreeuwen en kermen.

Podagra, Ocypus, Voeder, Medicyn*
Arbeid , Bode,

P o D A G R A.

Podagra. Yn naamisby de menfch en
1

als een vervloekte naam fy

fitteren wanneer fy my hooren noemen*
Want ik beknevelhare zenuwen , aan Han-
den en voeten: die ikpyrsig, ben ik ge-
woon nog uit te laggen , dewy l fy de ware
oorfaak des quaats niet en willen feggen

„

behelpen fy haar mét een verfiering. Elk
een bedriegt fig door leugens , hy fwygt de
ware oorfaak , wanneer hy fijn vöeten elders

aan floot , dog door laokheit des tijds wort
hy genootfaakt de felve te feggen , meinen-
de het eerfl voor andere verborgen te hou-
den. Dog wanneer fy tegen my redelijk

zijn, verdragen fy het met lydfaamheit.

Hier toe helpt my den arkeid , want fonder

die, kan ik niets. Dog ik ben grootelyks

Ij

te onvreden , dat ik al de fcheltwoorden
moet hooren van het volk, daar den *ér-

I

heit alles alleen doet. Elk die bid my om
verlof! te werden , als of fy daar door hare

banden konden ontgaan. Maar wat verinap

ik myn tyd , en braak niet al my n branden-

j

de toorn uit? defe gek en opgeblafen loo-

jj

per veracht my. Ik fal het hem terflond

.

aan <je voeten wreken, en hem van pyne

doen

1
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doenkryten. Laat nu de ftrafFe arbcit hem
de beenen en gewrigten door-prikkelen ,

endoorbooren ; dan Tal hy niet meer fuik

een baasjen i n de fpeelen fy n.

Ocypus. Waar Drommel, komt my
die knagende pijn foo onverliens aan de

voeten, ik kan, moet my de duiker ha-

len, op myn voeten niet liaan ?

Voeder. Staat op myn Soon , op dat

gy niet fchijnt kreupel te gaan , en my ook

om verre trekt.

Ocypus. Ik moet aan uw vaft houden,

ik kan niet op myn beenen liaan : ’t is fchan-

delijk voor een jongeling , onder de jonge-

lingen , de dienaar is on vergenoegt , en den

ouden man is fwak.

Voeder. Sots-kap , fwygt Uil, elk out

man, is een jongeling by nood.

O

c

y pus. Wanneer gy uw voet maar

elders aan lloot, valt gy ter neder, daar gy
ter waeieh geen pyne hebt. De wil is wel

goet in d’oude luiden, maar dekragteafijn

Ie fwak.-

Voeder. Hoe fnapt en ratelt gy foo?

©verdenkt veel liever waar u die voetfiekte

van daan komt ?

Ocypus. Ja , onderbet drinken is my
dat foo fchielyk overvallen.

Voeder. Loopt wederom, gelijk

dien ruigeart vermaande, die daar onder den

baartfeheerder fit , en fy n baart trekt.

Ocypus. Onder het worltekn q\iam
v

het my aan*
Voi-
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Voeder. Wat Soldaat zyt gy no ? ik

geloofdat gy my een leugen op de mouw
ipelt. Dat plegen wy ook wel te leggen , te-

gen ons eigen vriend , de waarheic verber-

gende.

Medicyns. Mannen, waar lal ik

dien vermaarden Ocypus vinden , die nu
foo qualijk ter gang is? Dewijl ik een Me-
dicyn-meefter ben , heeft my fijn vriend

gefegt , dat hy het voet-euvel heeft. Hei

»

daarfienik hem voor mijn oogen, op het

bed leggen-, al kermende van pijn. Zijt

van my , en de Goden gegroet , Ocype , maar

wat is dat? feg het mijn, ik fal uw mii-

fchien-wel helpen, door mijn Salf.

O c y p u s. Och mijn lieve behouder en

behoudertje , ik heb het foo quaat aan de

voeten , och l ik kan het eene been voor

liet ander niet verfetten.

Meb. Hoe.hebt gy het gekregen? want
de oorfaak wetende,kan een Medicyn-mcef*

ter de cure des te beter aanvangen.

Ocypus. 't Is my aangekomen in het

worflelen met een ander.

M e o. Waarom hebt gy niet een fïovin-

ge , metwol ie doeken om de beenen.

Ocypus. Ikcn kanniet wel vvolleaan

de beenen verdragen , want fy maken een

mismaaktheit.

M e d. Wat dan , fal ik met het Mesjen

inuw been vlcimen? dan fal ik daar veel

quaat bloed uithalen.

U Pcc/f
" (Gg) Ocypa
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O cyp. Doet wat u beft dunkt, als ik

maar van de pyn verlof! v/erde.

M e d. Ik ral uw daar dan een gat in

beleen.

Ocyp. Hou op, hou op.

Voeder. Wat doet gy So'ter , dat het

metqualyk beflaa. Snyd gy foo onverfiens

in de voet? hy heeft uw qualykberigt , hy
heeft het niet met worftelen of loopen ge-

kregen. Hoort my eens fpreken. Vooreerfl

is hy gefont thuisgekomen, na dat hy wel
gegeten en gedronken had ,

ging hy een

uiltjenop het bed vangen: doe begon hy
in de nagt te roepen en te fchreeuwen , als

of hy met de Duivel te doen had, foo dat

wyaiie wakker wierden. Waar komt my
dit quaat van daan, feide hy? Och eliendi-

,ge ! Ik geloofdat de Duivel in myn voet fit.

0ndertufTchen bragt hy de heele nagt deur

met kermen aan de voet. Als het dag be-

gon te werden , leidehy fyn pynelykehand

op my , fchreijende , de koorts op de lippen

hebbende , en leunende op royn Ivf.

Ocyp us. d’Oude luiden hebben aitfd

veel woorden in de mond, fy fyn als de ha-

ven die de Mafijx kauwen.
M e d. Gy fcheert ons wat , feggende,

pij n te hebben , en gy fegt niet waar.

Ocyp. Ik kanje niet veel anders feg-

gen, als dat ik pijn heb.

M e d. Het quaat is nu op fynhoogfte,

als depijn eens aan het ander been komt,
v ‘ftltgy kermen als eenkint.

0«YP.
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Ocyp. Hoe hiet hot, wat naam heeft

het, bid ik, feg op?
Voeder. Het heeft een naam uk twee*

der]ei quaat, t’famen gefchakelt.

O c y p. Hei my , wat is dat? feg het gy
oude man , feg het , bid ik.

Voed. ’t Heeft fyn begin van die piaafcs

af, daar hetuw nu feer doet.

Ocyp. Aan de voet, volgens uw mei-

ning.

Voed. Doet hier het woord vangby.

Ocyp. Hoe kan dat fyn?

Voed. Sy is wreed , en fpaart nie®

mant.

Ocyp. Wat fegt gy der af , Soter ?

M e d. Laat my maar begaan fottebol.

Ocyp. Wat quaat is uw geichiet ?

Med, Gy hebt een groot ongeneellyk

quaat.

Ocyp. Moet ik dan foo hinke beenende

I
ieven?

Med. Dat fou het mink zyn.

Ocyp. Wat iifer dan nogquaderte wag-
ten ?

Med. Dat gy geduurig fuk moeten leg-

gen aan beide beenen.

Ocyp. Hemel , daar fehiet my ook de

pyn in het andere been. Ik vreele voort te

gaan, als de Kinders die eerfl beginnen te

gaan. Och my Sctertje, kan uwe Konil

yets te weeg brengen , foo kelt het in
?
e

werk, bid ik : lbo niet, vergaa ik als de

(Gg 2) Sneeuw,
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Sneeuw, ’tlsof my daar de voet met een

pijl gefchoten wert.

Med. Om niet veel woorden den hals

te breken , ik leg uw kortelyk , dat uw
quaat ongeneeflyk is , want het Raat inde

mcnfchen haar magt niet.

Ocyp. Och ik elendige! och, och,

waar komt my dien jammer vandaan?

houdmybyde hand, eer ik val, gelykde

Satyrs op de Bacchus pooten.

Voeder. Ik ben ook een oud man,

evenweLgehoorfaam ik uw , ik leideuw

by de hand.

Hst o verige is niet meer voor handen .

L U C I A N I

Syrifche Goddin.

Uyhfcbryftde Syrifche Godin, baar ge-

' daanté, Tempelen en Heiligdommen.

1N Syrien is een Stad niet verre van den

*£uphrates welke de Heilige genoemt wert

,

fynde de ^JJyrifcke Juno toegewyd. Ik

mein datfe vanouds een andere naam ge-

had heeft , en dat defe daar na om de hei-

ligheden die daar gefchieden, de felve ge-

geven is.. Ik fal daar van fpreeken, ’tgenc

my noodig dunkt. Ikfal ook van de Wet-

ten handelen, die in de Godtsdienft aldaar

gebruikelyk fyn , als ook hare by-een-
ö ' kom-
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komften. Ook mein ik te befchryven , wat

van de Tempei-ftigcers gefegt wert , en

hoedanig die gebouw t is. Ik fchryr dit,

fyn de felfs een jffyritr r Sommige heb ik

daar van gciien , en fommige dingen, daar

van hooren leggen. Ik fal beginnen van die

dingen , die ouder fyn als ik.

d’Eerfte menfchen fyn JEgyptenaars ge-

weeft , die kennifte van de Goden hadden ,

defe hebben Tempels geftigt ,
Boflchen

geplant, en plichtelyke wik-vergaderin-

gen gehoude'n. Die eerfte hebbende hei-

lige namen verftaan , en andere de godde-

ly ke fpreuken geleert. Een weinig daar na

hebbende Uffiriers defelvevan d ' JEgypte*

naars geleert, doen hebben fy ook heilig,

heden en Tempels gemaakt ,
afbeeldingen

en ftokbeelden geftelt. By outs waren geen

Schilderijen nog ftatuen in de Tempels

der JEgyptataren : In Syrien werden ook

Tempels gevonden , niet veel jonger als

de oudfte in JEgypten , van welker ik ver-

fcheide geften heb. Die te Tyrtts is, is foo

out als Hercules ;
niet dien Hercules , van

welke de Grieken in haar Veerfen fingen:

maar die ik mein, is veel ouder, een helt

van Tyr/M. Nog iftèr een groote Tempel in

Thanicien , die de Sidoniert vieren , ter eereti

van
''

uéflarta, welk ik mein de Maan te we-

fen: maar de Priefters feiden my , dat het

Europa was , de Sufter van Cojtnus : defe

('oude de Dógter van de Koning ^genor we-

ten: en na dat fy niet meer en verfcheen ,

(G g ?)
heb-



702 L U C I A N I

hebben de Bh&niciërs haar ter eeren eenTem-
pelgehouwt, en hebben daar heilige rede-

nen van gevoert, want dewyl fy ichoon
was , dat Iupiter op haar verliefde , haar in

een Koe veranderde, haar bloenatje pluk-
ten, en in

?

t Eiland Creia bragt. Dit hebben
mydan de Bhcenki'érs verhaalt: daar is ook
een penning die de Sidoniërs gebruiken, daar

de beelteniffe van Europa op {laat, fittende

op een Koe welke Iupiter was. Dog de Tem-
pel heggen fy niet alle dox Europa toebehoort.

DeBhcenicéërs hebben nog een andere Tem-
pel

,
geen ^JJyrife

,

maar een Aïgyptife j die

van Heliopolis in Bhcenicien gekomen is : de-

feheb ik niet geilen, dog fy moet vry out
zyn

,

Dog te Bibjen heb ik een groote Tempel
van de Biblife Ferms gehen , daar fy eenige
plegtelykheden aan adonis doen : ook weet
ik hare Solemniteiten. Defe feggen fy ge-

iligt te zyn wanneer adonis van het wilde
Iwyn verkonden wiert, hier over ilaan fy
hg alle jaren, huilen en lamenteren , dra-

gende hier over groote rouwe door het

ganfche land. Dit gedaan zynde , maken:
fy een Lykfbey over hem , als of hy eerft

gekorven was , daags daar aan feggen fy dat

hy nog leeft, en lenden hem boven in de
Jugt : dan lebeeren fy het hooft als de sEgjp-

tenaars , wanneer ^pis by haar gekorven is.

Die hg van de vrouwen niet fcheeren wil ,

moeten dufdanige ftrafFe lyden , dat fyeen
ganfche dag met kaar lighaam gewin doen.

Defe
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.

?°3

ï>cfe ixi-arkt dan is alleen voor vreemdelin-

gen : de wind nu die fy daar af krygen ,

wïTiVettHS op-geodert:

Daar zynder van die van Bjblien ,
die ieg-

g-cn dat de ’Mgyptift ofiris by haar begraven

leid, en dat dele rouwe nog geween met

over Mortis, maar over Oj(?w gefchiet. ik:

fal u met een woord feggen hoe fy in deie

opinie komen. Het hooft weit alle jaren

uit Jgg.ypien te Bjbkn gebragt , feven dagen

lang , varende in leven dagen over : pit

komt dan alleen maar te Bjbkn ,

?
t welk

wonder is alle jaren , ik heb in myntegen-

I woordigheit dat hooft iien over komen,

||

zynde van papier gemaakt. Daar is nog yts

j
verwon derings waardigs in tLand van ce

Byblens . Daar vliet een Rivier van de Berg

:
Uhanm in de 2l.ee: dele wert Monis genoemt:

Dele wert ook jaarlyks rood , en in de Zee

loopende verwt fy de ganfeheZee met een

purpers verwe , dit beteikent dan de tyd ,

wanneer die van Byblicn moeten rouw.-

' klagte houden. Dan vertellen fy malkan-

i dem dat Monis in die tyden in den Libanunt

verüonden wierde , en dat fyn bloed in de

Rriviere vlood ,
waaruit de ielve de naam

van Monis bekomenheeft.
Dit wert dan foo van ’t gemeen gepeupel

o-efegt. Maar een ander geloofwaardig man

van %yblm vertelde my de oorfaak anders.

Myn vriend, feide hy : defe Rivier vlied wel

door de Libanon : maar defe Libanus heeft

fekere roode aarde binnen %. De winden

(Gg 4)
dan
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dan die op die tyd waijen , dringen het wa-
ter tot de hoogte van de aarde , die ‘t water
foo rood maakt als Menie, hetwelk dan na
bloed gelykt. Söö hy nu de waarheit ge-

fegt heeft , dan foo fchynt die wind ook
wei.goddelyk tewefen.

Vorders ging ik in ’t BySten op een dag
reilen naden Libanon , om een fekereoude

Tempel van Vernis te fïen, die Cinyras daar

gefligt had, defe hen de, was fy feer out.

Dit zyn dan degroote en oude Tempelen in

Syrien. Welke daar vry veel in getal zyn ,

dog geen grooter dan die in de Heilige Stad

gevonden weit, want nergens geen Tem-
pel nog aarde heiliger is als daar. Daar zyn
feer koflelyke werkftukken in , ook ge-

fchenken , en veel miraculeufe dingen , veel

Goden en heilige Stok-beelden. Want de

Stok-beeiden bewegen lig felfs, fy fweten

,

en geven Godfpraken van hg , ook hoort

men daar groote geroepen in de Tempel ,

wanneer fy gefloten is. Daar is een onwaar-
deerlykefchat, die ik voor mijn oogen ge-

ilen heb. Want daar wert veel uit ^frabien

gebragf, uit Th&nkien , Babylonien , Capadocten,

ook brengen de Cilices en ^jjyri'érs het hare

daar toe. Ook heb ik gehen, ’t geen hei-

melyk in den Tempel bewaart wierde, me-
nigte van klederen , hiver en gout.

Ik vroeg na de jaren hoe lange die Tem-
pel geftaan , en van de Godinne , wie fy

meinden dat fy was j
daar vvierden veel

woorden gemaakt , fommige fcheenen ee-

ni-
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nige waarfchij nelykhcit te hebben, en an-

dere fc henen fabuleus : eenige quamenmet

de Barbaren ,
andere met de Grieken over

een. Die ik wel verhalen fal ,
dochnietalle

voor goet keuren.

Veie leiden dzt Veucaiion de Scyth, op wel-

kers tyd de JTuntvloed was , defe Tempel

foude ingewyd hebben. Wat de Grieken van

defen Veucaiion vertellen , heb ik dikwyls

gehoon i
defe isaldus. Dat de generatie d#r

menfehen die daar tegenwoordig is , van

*i begin niet en is geweeft ,
maar die doen

was'7 dat die geheel foude vergaan zyn. Dat

de hedendaagfche menfehen van de twee

generatien zijn , die van Veucaiion af in lbo

o-rooten menigte uitgebroken zijn. Van die

menfehen fegt men aldus: doe fy begonden

fmadelijk en boos te werden
,

gilden fjr

boofe en quadewerken gedaan hebben: by

fouden het cedfweeren «iet gade geüagen »

nog vreemde geherbergt ,
nog gebeden ver-

hoort hebben i
en dat haar daarom foo

een plaag over den hals is gefchoten. Doe

begon de aarde fijn water uit te fpuwen , en

groote ftag- regenen te vallen, de Rivieren

en de Zee fwollen op , en overftroomden de

Landen , waar door fy alle verdronken , foo

dat nog kat nog hond daar af en quam,

Veucaiion bleef doe alleen over tot de tweede

menfeh-voortfettinge , om fijn voorfigtig-

heit en godfaligheit. Op defe wyfe wier-

de hy behouden: hy klom m eemarkeot

groote kift die hy had , met fijn wjfen kin-
ë (Gg j) de
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deren. Doe hy daar in gegaan was, quamen

ook de wilde Verkens, Paarden ,
Leeuwen ,

Serpenten en meer andere gedierten , die de

Aarde voed, van elx twee en twee. Hy nam-

fe alle in > fy deden hem door de voorlie-

nigheit van Iujnter geen leed , maar daar

was eenigheir onder haar , doe voeren fy

alle in die arke , foo lange het water op de

Aarde was. Dit is 't dan dat de Grhfcen van

Diucalion leggen.

Dat ik nu verhalen Tal ,
Peggen die gene

,

welke in de Heilige Stad woonen , datgreo-

telyks te verwonderen is , dat in haar Land

een kuil is gefpleten ,en dat daar al de wate-

ren fijn in gefoopen. En dat Dencalion over

tlde kuil een Tempel ter eeren van Iu?w fou

gefligt hebben. Ik heb ook die kuil geilen ,

hy is onderin de Tempel Teer klein. Ofhy
nu hy outs wyder is geweeft , en met der

tyd foo in een gedrongen is geworden ,

vveet ik niet : defe gefchiedeniiïe dan be-

weerenfy dufdanig. Daar werttvveemaals

jaarlykx water uit de Zee in den Tempel

gebragt. Dit doen niet alleen dePriefters^

inaar ganfeh Syrien , Urabïén , en die over de

Buphmes woonen, bukken alle in de Zee

om water tefcheppen en daar te brengen.

Dit gieten fy in de Tempel , en dat vlied

dan in die kuil, kis verwonderens waardig

fou men leggen , dat lbo een groufaam wa-

ter van foo een klein kuiltjen verfvvolgen

v vert : defe Wet feggen fy , dat Deucalion fou-

de gemaakt hebben , ter gedagtenilïe van

dele mier- vloed
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Andere zyn van gevoelen j dat Seffiivamis

van Babylomen de feive foude gebouvvten

p-evvyd^ hebben, welker gedenk- hukken

geheel ^fien door verfpreid zyn 3 dog ij

fouden de iel ve niet aan luno , maar aan hare

moeder Vevcetus genoemt, en toe genei ligt

hebben.De beeltenis van defe Dercem heb ik

in ihtfnicien in een wonderbare gehalte ge-

ilen ,
van boven tot de dye-beenen als een

vrouw, en van onder als een vifch. Maar

die in de Heilige Stad is, is t
J eenemaal als een

vrouw van boven tot beneden. Dog de re-

denen waar mede fy iulx bewaarheaeo, iy o.

leer los. Sy roepen noit geen viieh aan , ag-

tendedat die heilig zyn. Alle vogelen eten

{y behalven de duif , die fy ook voor heilig

houden : dit alles geichiet om Vsrcetiis en

Semiramis te behagen.d’Eene om dat VercetHS

de gedaante van een halve vifch heeit,. en

d’andere om dat fy in een duif foude veran-

dert zyn. Dog ik kan niet aan nemen , dat

dit een werk van Semimnis is , nog ook aat

dele Tempel aan Vercetus foude toe- ge-ei-

gent zyn. Daar zynder onder de JEgypenaars

die ook geen vifch en eten, maarniet om
Vercem daar door te behagen.

Nog heb ik yts van een wys man ge-

hoort , dat het de Godinne Rbea foude zyn

,

en
?
t gebouw van ~4ttes gefh’gt ,

welke een

Lyder was, hebbende de eerfie infetungen

gegeven , om Rbea te eerên. Al het gene de

Tbry<*ers , Lyders , en Samotbracers in hare

gods^ieüit.en gebruiken, hebben fy van

(Gg 6} .*4h
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ontfangen. Na dat hem ontmant

hadde , heeft hy opgehouden een mannelyk

leven te leiden , en heeft de geftalte van een

vrouw aan genomen , kleedende lig met

vrouwe klederen. Aifoo wandelde hy door

de heele waereld , offerende fomtyts , en

vertellende 't geen hem wedervaren was.

Onderwylen quam hy in Syrien*, want die

over den Euphrates woonden , wilden lijn

heiligheden niet aan nemen , daarom bou-

de hy hier een Tempel. Daarzyn hierveele

telkenen , die hier van Rkea getuigen. Want

de Leeuwen dragen haar , hy heeft een Ka-

meel 3 en draagt een tocren-hullti op het

hooft > even als de Lydw dele Rbea uit bed-

den. Diergelyks verhaalde hy ook van de

Franfen die in den Tempel waren, darfe

noit ter eeren van Imö , maar ter eeren van

Kkaa , na de wys van ^Attes haar felven ont-

manden. Hierfchynt vveleenige vvaarheis

in te ffeken , dog fy voldoet iny geenlins >

wantik van het lubben nog wat waarfchy-

nelyker gehoort heb

Dit behaagt my dan , waar in fy met de

'Grieken overeenkomen, tc weten, dat de

Godinne .toskan zijn, maar dat defe Tem-
pel van Dioryfius foude getimmertzyn , te

weten van die uit Seniele geboren is. Want

,,Dionyfms quarn in Symn , wanneer hy na

JEtbi&pien reifde. Daar zijn in de Tempel
vericheide blyken af, waar door men hem
ligt voor Autheur foude aan nemen : onder

welke de klederen Barbanichzyn >
de ge-

ileen-
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ffeenten uit Indien, en de OlipKants hoorns

uit JEthiopien. Daar ftaan in 't portaal ook
twee groote Triapi , met een opfchrifc, defe

heb ik tereeren van uw Stiefmoeder Juno hier

gefielt. Defe voldoen my alreede genoeg.

Ik fal nog yts verhalen hoe fy aan Diony-

\

firn offeren . De Grieken hangen ter eeren van

Dionyfim de Triapos (mannelyke leden) op ,

I

waar óp fy eenige kleine mannetjes met
groote fchamelheden dragen 5 die lyNeuro-

fphafl<e .of (zenuw*trekkers) noemen : want
aan de rechter zyde des Tempels fit een

klein koper mannetje , met een feer groote

mannelykheit.

Sy leggen dat dit de fel ve Tempel nieten

is, die daar van. ’t begin geweefl is, want
de eerde vervallen was , maar dat lekcr Str<u

tonice huifvrouvv van een 'jjynfch IConing >

de felve foude herbouwt hebben. Defe mein
ikisvanhaarftieiToon gewyt, welkers min-
ne door een Medicyn uit quam. De Min-
naar wierde daar door heel hek , hy was wel
fonder pyne, maar lijn koleurwas t’eene-

maal verandert, enlietlighaam teerde uit.

De Medicy n hem aanfiende , kon geen dek-

te bemerken , maar bevont dat d’corfaak

uit het minnen voort quam. Want van een

verborge liefde zijnder veel teikenen : de

oogen en ftem zyn flauw , de koleur bleik ,

met tranen op de wangen. Hy tafle hem
eens op het herte : en riep al het volk by hem
dat in ’t huis was , ondertuflehen lag hy feer

fiil ,} maar als fijn Stief- moeder binnen

quam

,
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Quarn , do'e veranderde fijnkoteur, en het

fwett brak hem uit; hy begon te beven ,

en het hert te kloppen: waaruit valt beLo-

ten wierde.dat hy haar beminde. Doe genas

hy hem : roepende des jongeling vader,

die feer bekommert was over fijn loon. De

fiekte , fegt hy, is geen fiekte, maar een

ouellinge , hy is dol van minne , hy oege^rt

die hy niet krygen kan. Hy begeert myn

vrouw die ik niet verlaten wil,maar dit .oog

hy al willens. De vader bad hem grootelyx

:

by uwe voorfigtigheit , enby de Medicyns

felfs bid ik uw, dat gy myn foon meten

laat omkomen. Wilt geen rouwe over het

heele Land brengen ,
nog laat de fchim van

fyndoot door u niet zyn. Dele bad al wat

hy mogt , en den anderen deed aj n ben om

hem at te Haan ,
feggende, dat fulx onbeta-

melyk foude zyn. Hoe foud gy te moeae

zvn , fegt hy , foo ymar.t uw_ vrouvy be-

geerde. Doe feide hy , fulx met te fullen

weigeren ,
foo hy fijn foon daar mede Kon-

de behouden : want de fchade vry veel

fcheelde een vrouw te verIiefen,ot een loon.

Den Medicyn fulx hoorende : wat maakt

gy my baloorig , fegt hy : hy begeert uw
eigen vrouw ? en ’t geen ik u terftont feide

,

was alles valfch. De vader die gat aan fijn

foon, fyn vrouw te gelyk met het ryk: en

hy mng in 't land van Babjlomen woonen

bouwende een Stad aan de Euphrates ü ie hy

met fijn naam noemde, alwaar hy daar na

geftorven is. Defe fiekte dan genas den

Medicyn.
'
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Dit had Stratonice dan ook by haar andere

man Üapende , in den droom voorden. Het

fcheen haar dat too gebood,dat fy dieTem-

pel in de Heilige Stad foude herftellen , en

foo fy het niet en dede , haar grootelyx

dreigde. Het leek dat fy die droom in

>ï eerft weinig agte. Daar na in een groote

krankte leggende, vertelde fy haar man die

droom, en om fig met Juno te verfoenen »

beloofde fy die te bouwen. Soo ras als fy

weder van de fiekte genefen was, wier t iy

van haar man na de Heilige Stad gefonden,

verfiende haar met veel geit, een lyffchut

,

en veel volx. Roepende dan feker ichoonea

jongeling met naam Combabus: Ik bemin u

onder al myn vrienden feer herfelykCom^-

be, fegtfy, wantgy zijt regtvaardig, yoor-

fiotig en goedertieren , ikprys u over ge-

ne gy aan my bewefen hebt. Ik heb voor

tegenwoordig groote trouwigheit van noo-

den r dcrhalven verfoek ik datgy met myn
vrouw henen trekt, om defen Tempel te

bouwen , het Heilige te vernieuwen, en

Ovérfte des Legers zyt. Weder keerende >

fal ikü groote eere aandoen. Hy excufeerde

fig , van fuiken Gouvernement op fig te ne-

men. Maar hy vreéfde dat door langheifc

van tyd eenige jaloersheit tegen Stratonice

mogte veroorfaakt werden. Hy eifte eeni-

ge dagen om fig te beraden, onderwylen

viel hy in defperatie van onbequaamheit,

foijdendefyn mannelykheit af, welke hyin

een klein doosje floot, doende daar by ho»
• - ~ niff
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nig, Myrrhe, en andere kruiden $ dit dan

met lijn ringgefegelt hebbende , genas hy

de wonde toe. Als de tyd daar na genaakte

om tereifen, foo ging hy na de Koning,en

gaf hem dat doosje , in tegenwoordigheid

van verfcheide andere : dit doosje , feide hy ,

heb ik onder de treffelykfte mijner raritei-

ten gehouden , en dewyl ik nu een lange

reife van huis fal doen , foo gelieft het voor

my te bewaaren , ’t is my waardiger dan

gout, en ik agt het foo veel als mijn ziel;

fluit het dan op, op dat wanneer ik weder

kome, ’cfelvigc vinden mag. Hy nam het

aan, en zegelde het ook met fijn ring, en

gaf liet aan lijn Rent-meefier te bewaren.

Doe ving Combabus fijn reife veilig aan.

In de Heilige Stad komende , hebben fy

die Tempel in dry jaren voltoit: ondertui-

fchen verliefde Stratonice op hem ,
ja tot

uitfinnigheit toe. Maar deinwoonders ag-

ten dat ïmo hier de oorfaak van was ,’t welk

defe Combabus mifTchieri wel voor gefpelt

had: wrekende Stratonice datfe-nietterftont

de Tempel op gebouwt had 5
eerffcverbergde

fy haar fiekte foo veel fy kon , maar daar na

\ niet langer konnende harden , feide fy ge-

duurig , niet konnende van hem duuren.

Somma Combabus was by haar, doen en la-

ten. Wanneer fy geen genoegdoening van

hem kon krygen , bedagt fy een eerlijke

manier om hem aan te fpreken. Sy dronk

haar louter dronken, en kreeg foo devry-

borftighcit om hem fulx te kennen te geven.
ö

Want
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Wantonder het drinken, gaat’er de fchaam-

te af, en ’t «een paffeerr, wert vergeten- Dog

hv lette haar af, foo veel hetmogelyk was

,

en verweet haar dronken te zijn. Maar ly

begon hem dapper te dreigen ,
'.vaar voor

hy vervaart was, doe opende hy hoe het

met hem gelegen was , en fy lag dat fy niei.

gedagt had. Evenwel hield fy niet op van

hem lieftallig te zyn. Defe liefde is hier nog

in de Stad in fwang , dat de Galli van

de vrouwen gemint worden ;
wederom

werden de Galli op haar verheft, e ',e
.

n
]

w -

rs daar geen jaloersheit tuffchen beiden,

maar het fchijöt haar een heilige laak te

^’t Geen hier ontrent Stratonke gebeurden

,

vvas de Koningniet onbewuft, want hem

wiert alles aangedient. Hier over toornig

zynde, ombood hy Combabus wederom te

huis, eerde Tempel nog eens voibouwt

was. Men fegt dat Stratontce ,
wanneer iy

haar voldoening niet en kon krygen , aan

haar man fchreef , als of hy haar had foeken

te verkragten. En ’t geen de Grieken van

Sthenebeea en deCntenferVheedra feggen , het

felfde belyden de ^fjiriërs ook van Straff-

ee. Ik mein niet dat Sthenebeea, fulx lou ae-

looft , nog Tbadra gedaan hebben , byal-

dien Vhadra hare Hippolytus regt bemint had-

de ;
maar wy lullen daar geen harnas om aan

trekken. Als de Bodequam, om Combabm te

ontbieden
,
ging hy met vryer herten na de

Koning: want hy had fijn verdedmg te huis
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gelaten. Te huis komende, liet de Koning*
hem vafl letten. De Koning liet hem doe
ontbiedë terprefentie van verfcheide vrien-
den, beflhuldigende hem van lbo een on-
geregeltheit, herfeggende dit tot drymaals
toe, ook dat hy een trouw- breker was, en
godloos tegen die Godinne : verfcheiden bei-

den,dat fy hem haar hadden flenbeflapen.De
minde draf was de doot : hy ondertufïchen
fweeg al Uil , totdat hy ter htftiiie-plaatje

foude gebragt werden : doe begon hy te

fpreken, eifiende het doosje , dat hy aan de
Koning te bewaren gegwen had , daar by
doende

, dat de Koning hem niet uit fmaat ,

ofuithouwelijks faken fbudedooden, maar
dat het geen hy wech gaande , by hem had
laten bewaren , tot dien inligt heeft gedaan.
De Koning roept de man , bywelke hy het
felve in bewaringe had gelaten,om dit doos-
je te brengen , Combabut opende het , en
toonde ’t geen daar in gefloten lag, verha-
lende ’t geen hem wedervaren was , leggen-
de : Heer Koning, ditfpul heb ik te voren
wel konnen voorden , wanneer gy my tot

die reife eerit veribgt , want ik ging tegen
myn wil ; maar devvyl ik van u ais genoot-
dwangt vvierde, ben ik gegaan , nuttig voor
mijn Heer , maar voor my lbo gelukkig
niet. Al is ’t evenwel dat gy my lbo liet,

nogtans werd ik onnofel tegen u befchul-

digt. De Koning flond verdek , en om helfde

hem , heggen de, 6 Combabe ! waarom hebt gy
fuik een quaat gedaan ? waarom hebt gy uw
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dus ontmant? waarom hebtgyu ielrsge-

fchonden ? ik en kan dat met pnjfen o onge-

lukkige man, ik wenfte dat ikunoit gerent

of eefien had.lk wenfte nu wel dat er wraak

getchiede over die aanbrengers. Sy &llca

u groote gefchenken geven van gout, ulyer >

Jtityrift klederen, en Koninklijke Paarden.

Gy Guit tot ons ongeroepen komen , me-

mant fal u vanmy weeren , al was het dat ik

met mijn vrouw at. Ditfeide iy met alleen ,

maar heeft liet ook gedaan.
,

Sy nu wierden terftont geftraft, en hj

kreeg overvloedige gefchenken
,
y^aai *°Y

de vriendfehap grootelyx vermeerdertwer-

de. Geen ^ffyriër die Comoabus m wysheit

en voorfigtigheit overtrefte. Dewyi hy e

Tempel onvolbouvvt gelaten had
,

yenogl

hy die te mogen voltoijen 9 ’twelk nem

toegelaten wierd j ook begeerde de Koning ,

dat hy om fijn deugden en weldaden , met

een koper heelt in den Tempel foude ge c

worden , dat ook van den Kboder Hemocus

gevormt vvierdc, zynde in gedaante c^n

vrouw gelyk , dog met manne klederen.

Die nu firn befte vrienden waren, ontman-

den haar felven ook , alleen uit puure gene-

gentheit tot hem.
7

Men fegt ook dat luno, welke Combabus

beminde, veele de begeerte heeft doenkiy-

gen , van haar felven te ontmannen , op dat

hv nog een trooft mogt vinden. Na die tja

is die gevvoonte nog onder veeien in die

Tempel gebleven > \ iy om luno tc behagen

,
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of om Combabus te vertrooflen. In die haat
dan zijnde, doen fy vrouwe kleederen aan ,

en doen vrouwe werk: want men fegt dat

Combabus fulx ook foude gedaan hebben. Ze-
ker vreemt vrouwmenlch tot de gewoone
plegtelykheden komende , bende dat hy
ïchoon van iighaam was , en als een man
gekleed, begon op hem te verlieven. Maar
na dat fy verllond dat hy niet bequaam was,
bragt fy haar felven om den hals j Combabus
hier over bewogen zynde , foude daarom
vrouwe klederen gedragen hebben , op dat

geen vrouw meer aan hem foude bedrogen
werden. Hierom gebruiken de Galli ook
vrouwe klederen. Van dit genoeg , op een

ander plaats faJ ik van de Galli , en hare

lubbinge, alsook van hareoeffeningeen be-

gravinge gewag maken : daar en boven
waarom iy in den Tempel niet en gaan.

Ik fal dan fpreken van de geftalteniffe en

grootte des Tempels. Defeïve leid op een

heuvel , by na in h midden van de ftad , om-
ringt meteen dubbele muur , d’eene is out,

maar d’ander is een weinig voor onfe ge-

boorte gemaakt. Het voor-huis leid tegen

het Noorden , de hoogte van ontrent hon-

dert paffen. Hier haan de Triapi van VioiiyfitM,

ook ontrent van dry hondert paffen : hier

klimt een man van haar ontrent alle jaren

eensop , die daar dan feven dagen verblyft

de oorfaak defer op-klimminge fegt men
defe te zyn : veele meinen dat hy daar bo-

ven met de Goden fpreekt , en alles goets

voor
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voor ganfeh Syrïén eift. Want fy konnen

van naby de gebeden beft veihooren. Ance-

re meien dat het om Vmalion gefckiet: ter

gedagteniffc van den groeten watervloed

,

wanneer de menfehen op Bergen, en hooge

boomenvlugteden. Dog ik ben van gevoe-

len dat liet ter eeren van 1laccbtis gelchiet :

want fy letten op de Vmpi

,

die fy ter eeren

van Vionyfius opregté, eenige boute
mannen},

foo fchynt liet dat lynalde manier van dele

boute mannen daarookop klimmen.

Verders in de opklimminge zyn ly , en

de Triapus meteen lange ketting omringt r

dan klimt hy op eenige houten , die uit den

Triapus op Heken , foo groot ontrent om het

uitterftedesvoetste fetten. De opklimmen-

dedan haalt de Ketting aanbeidezyden op,

als een Voerman die de toom valt heelt. So

ymaat dit noit gefien heeft, foo heelt hy

wel cellen die op de Palm-boomen klim-

mend ’t zy in ^rabien , JEgypten, of elders.

Boven op zynde, heeft hy nog een andere

lange ketting , welke hy neder laat , en

daar by , hout, klederen, vaten. Sec. op-

haalt.- hier uit maakt hy een plaats als een

vogel-neft, daar hy in legt, en blyfe daar

foo veel dagenals ik gelègt heb. Veeie ko-

men daaromgout, fdver en koper te bren-

gen, ’t welk ly daarlaten, dog yder fegt

fijn naam daar by. Een die daar by Haat,

boodfehapt na boven. Defe de naam weten-

de, bid voor een yder. Onder het bidden

gaat hy op een fchelle» welke fecrfwiar
4 - ~ r ymke.



7*8 L ü c i a n i

klinkt. Hy flaaptniet, offoo wanneer hem
de flaap bevangt , foo is’er een Scorpioen

die hem wakker hout, 't welk fijn ftraf is

van üapen. Het zyn ook heilige dingeni,

die fy van defe Scorpioenen verhalen, die

ook met de Goden overeen komen: welk

de waarheit is, kan ik niet feggen. Voor

foo veel my dunkt, het fchynt my nuttig

..te welen tot wakkerheit en vreefevan val-

len.

Vorders fiet de Tempel na ’t opgang van

de Son : fy is by na een gebouw als de hui-

fen in lonten zyn. De voet is van ontrent

twee paffen diep, bovenop welke de J em-

pelftaat: men gaat daar op over eenige wei-

nige fteene trappen. De wandel-plaats die

daar voorbaat, is feer wonderbaarlyk, die

yry groot is , verciert met goude deuren.

Van binnen blinkt het felve van onder tot

boven van gout. Daar is een goddelyke

reuk in , even als in de riekende Landsdou-

wen van *4rabien . Van verre opklimmende ,

komt u eenfeerfoete wint te gemoet, die

feer liefelyk is 5
en wanneer gy weg gaat

,

bly ft die geur in uw klederen futen , tot een

gedagteniiTe. Vorders is’er binnen een ver-

trek by trappen op te gaan, fonder deuren.

Dog hier komen alleen de Priellers in , en

dat nog niet alle, maar die kalderheiligb

zyn , en haar xneebe yver in den Tempel

toonen.

ïn dele plaats zyn de beelteniflen der Go*»

dengeftelt, vanjimo* en ook van
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die fy meteen anderenaam noemen. $y zijn

beide van gout, ai fittende gemaakt. luno

wert van Leeuwen , en lupiter van Stieren

gedragen. Het Beek gel ykt lupiter feer wel

,

maar luno heeft foo wat van Minerva , Vernis,

Lima, Rbea , Ncmefïs,en dc Tarcen. Ind’een

hand heeft fy een Scepter, en in d’andere

een Spinrok: haar hooft isrontom vol kra-

len met een toren-hülfél , en een fleujer,

met welke benaming fy de hemelfe Vernis

alleen verderen: van buiten is \ nog met

gout belet en kökelyke gebeente , fommige
zijn wit , water-blauw,ofvlammig. Daar-

en-boven verfcheide&mtóxkeenen , Hya-

cinten en Smaragden ,

3
t welk daar van do

Aigyptenaars > Indianen, JEthiopers , Meders ,

Armeniërs en 'Babyloniërs gebragt wert. Dit

is feer gedenkwaardig: fy heeft een keen

op het hooft die fy Lychnis noemen e een

naam hebbende na de effedlen die men daar

aan befpeurt. Defe geeft ’s nagts ligt van kg ,

foo dat fy de heele Tempel deur ligt van kg
geeft 5 by daag is het ligt duiker, glimmen-
de als een kole vuurs. Nog is’er wat raars.

Soo gy over de Godinne kaat , ket fy u aan»

En , foo gy voorby gaat , volgt het gekgt

met uw , al hoe wel een ander haar van een

ander zyde aanfag , foo ket fy hem ook
aan.

Tukchen defe beide kaat nog een ander

gout Beeld , hebbende geen eigen gedaante *

T heeft een gelijkenifïe na andere Goden :

k heeft geen eigen naam ? maar d® ^ffytiërs

noe*



720 L U C 1 A N Ij

noemen het een teiken : fy feggen niets van

des felfs geboorte ofte gedaante. Sommige
feggen hem afkomftigte zyn van Vionyfius,

VeucaiioHfOfSemiramis. Om dat op lijn hooit

een goude Duif fit > agten fy het een teiken

van Semiratnis te welen. Men gaat twee-

maal jaarlyx na deZee-kant, om het wa-

ter te halen , als ik gefegt heb ; aan de linker

hand van den Tempel , als men eerlt in

komt , Haat de Koninklyke Stoel van de

Son, dog des felfs gedaante fietmen’er niet.

Want fy vertoonen alleen de gedaante van
deSonen Mane niet : waarom fy dat doen

heb ik ook gefegt. Want de andere Goden
feggen fy , konnen niet van yder een gelien

werden, maar de Son en Maan, kan men
dagelyks aan den Hemel fien. Na dele Setel

volgt het teiken van ^pollo op een vreemde
manier gemaakt. Want de andere vertoo-

nen hem als een jongman , die de baart be-

gint uit te loopen : maar fy maken hem
met een baard. Hier over befchimpen fy

de Grieken, en andere Natiën, die hem als

©en jongen afbeelden en eeren. Agtende het

felve een onvolmaaktheitin de Goden. Nog
is'er y ts nieuws van hem dat fy hem alleen

met klederen uitbeelden.

Vorders fal ik yts van hare voornaamfle

werken feggen : en ifoor eerft , van het Ora-

kel. Daar zyn vee! Orakulen by de GYiefan*

JEgyptenaarj 9 afmanen , en ^fraters

:

dog fy

geven geen antwoorden fonder Prielïer, of

uitleggers; dog defe \yext door lig

v
* - ' •

* fel-
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Jtlven bewogen»welke felfs Orakulen- geeft*

Be manier is aldus : wanneer het hem ge-

lieft te antwoorden, beweegt hy lig eerh in

fyn plaats , en de Priefters hieven hem gc~

duurigom hoog; en foo fy hem niet open

heften , moet hy geduurig fweeten , en ryit

op. Wanneer fy onder hem gaan om te dra-

gen, dan drait en went hy figom. Danfoo

vraagt de Opper-Priefter hem feer devote-

lyk over alle faken. Soo hy niet wil dat yts

gedaan werde, gaat hy agterwaarts : maar

als hy yts wil gedaan hebben , laat hy fijn

dragers voorwaarts gaan , foo fnel als een

wagen met Paarden : alfoo vergaderen fy

deOrakülen. Sonder dit fullenfy geen hei-

lige, of private faken doen 5 hy voorfegt

haarvan het jaar, en desfelfs getyden , en

wanneer fy niet meer zyn en lullen. Hy

voorfegt haar ook van dat teiken , wanneer

fy moeten water halen.

Ik fal nog yts feggen van het geen in myn

tegenwoordigheit gefehiede : de Pi idiers

hem opheffende ,
droegen hem, hy liet haar

op de Aard, e
o
n hy hief fyn felven in de

logt.
, 1

Na het Beeld van ^pollo

,

volgden het

Beeld van ^ttlas

,

dan van Menurm en I«-

cina Buiten is een feer groot Altaar van ko-

per , op welke ontelbare kopere Beelden

van Koningen en Priefters Haan. Ik fal foo

wat van het voorna'amfte ophalen. Aan de

linker zydedes Tempels ftsat het teiken van

Semimnis , die de Tempel met de regter hand

II Heef (Hh) toont;
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toont.1 makende daar een Wet, datailedie

binnen de Landpalen van Syrien woonen ,

baar eerbieding lullen aandoen , op de wyfe
van een Godinne boven Jmo , en al de Go-

den , ’t welk fy doe deden. Maar daar na

als de Goden hierover verdooit waren, en

eenige liekten en andere moeijelykheden

de menfchen toefonden, hebben fy van

haar fotternien afgelaten
,
gebiedende dat

de menfehen lig tot Jmo fouden keeren

,

want fy bekende fterfelyk tezynv Daarom

ilaat fy nu nog aldus
,
gebiedende de In-

woonders dat fy Jmo fullen eeren , maar

haar niet. Ik heb ook het beeld van Helend ,

Hecubd y ^4ndromaches 3 Taris , Hektoren ~4chil-

les geilen. Ook de gedaante van Nireus , de

foon van ~4glaja , met Tbilomela en Vrogne

doe fy nog vrouwen waren, ook Teren*

>

zynde in een vogel verandert. Ook nog

een Beeld van SemiramiSyCombabnóyStratonice ,

en <Ale%ander. Hier nevens ftazt Sardanapain* ,

met een andere gedaante, en andere klee-

dt*ren.

In de tulfchen-muuringe van den Tem-

pel , weiden groote Oden , Paarden > Aren-

den ,
Beeren , en Leeuwen , dre dé men-

fehen geen quaaten doen , want fy zyn alie

heilig en tam. Sy hebben menigte van Prie-

fcersdie de heeften Aagten , heiligen , het

vuur aan fteken , enden Altaar dienen. By

mynen tyd quamender meerdan dry hon-

dert tot de offerande. Sy zyn ia ’t wit ge-

kleed, met hoeden op het hooft, Elk jaar

is’er
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l-is'er een Opper- Priefter , die jaarlyks ver»

nieuwt wert, die een Purper kleed draagt*

met een hoogegoude Miter op het hooft.

Daar is nog een ander foort van volkeren

ontrent het Heilige, van Fluiters en Pypers ,

ook eenige Gallen , en rafende vrouwen,
die van haar linnen fchynen berooft te zyn.
Dagelyx wert daar tweemaal geoffert, by
welke alle de Priefiers zyn. Iupiter weit met
ftilte geoffert, fonderfingen ofpy pen. Maar
adsfy aan Iuno de eerflelingen offeren , dan
hebben fy gefang , of Luiten en Schellen*

Daar is niet verre van de Tempel een Meir»
daar een gruwfame menigte van heilige

Vifch gevoed wert. Daar zynder van on-
geineene grootte, dieyder haar beibnderc
naam hebben : want als men haar daar by
roept , foo komen fy op. Ten mynen tydea
was’er een onder deViffchen,die eenig gout-
maak fel boven op lij n vinnen droeg, ’t welk
ik dikmaals gefien heb. Dit Meir is leer

diep , al hoe wel ik het felve niet gepeik
heb, fy praten wel van twee hondert paf-

fen. In ’t midden haat een fleenen Altaar ,

als men die onverfiens liet , fou men mei nen
dat de felve boven op het water dreef: ja

veele gelooven het ook voor vak. Ik mein
dat den Altaar van een Columns onder-

fteuntwertj fy is altyd gekroont , en met
reukwerk brandende. Daar zynder veele

die daardagelyks na toe fwemmea , om dc
felve te kroonen , en daar te bidden. Daar
gefchieden folemnele by-een-komflen, het

(H h 2) welk.
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welk de neder-klimminge van het Meir ge'

noemt wert , want de Heiligdommen die

gaan dan ook met haar. Onder welke Juno

eerft komt om de viflehen , op dat lufiter

haar niet eerft aan en fie. Want foo dat ge-

fchiede, feggen fy , dat fy alle fouden fter-

ven. Want daarom gaat hy om te fien , dog

Juno in de voorbaat zynde , weet hem te

verbidden. Sy hebben ook feergroote ver-

gaderingen aan de Zee , dog daar heb ik

geen fekerheit vamik fal alleen verhalen het

geen fy in ’t wederom komen doen. Een

yder heeft een vat waters met wafch verze-

gelt : niemant fal fyn eigen ontfegelendc

uitgieten $ dog een der Gallen die daar een

van de heilige is , en by het Meir woont*

welke nadathy de vaten ontfangen heeft,

beliet het zegel , neemt eenig geit ,
ontbind

liet, en eifeht het Wafch wederom , foo

dat van defen Gall ontelbare minen gelts

opgeftapclt werden. Dan dragen fy het in

den Tempel, en geheiügt en geofxert heb-

bende ,
gaanfy agterwaarts nahuis. Haar

grootfle Fee ft is in ’t begin der Ltnte-tyd ,

datiommige een vuur, en andere een fak-

kel noemen.
Haar offerhande doen fy daar aldus : Sy

houwen groote boomen af, die fy binnen

de tuftchen-muuringen van den Tempel

brengen , die fy daar opwaarts in de grent

ftellen. Hieraan hangen fy dan geiten, icha-

pen , en ander Vee j
tuffehen welke ook

gevogelte, klederen ,
gouden ül ver* maak-
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j
fel"gehangen weit : dit dan alles wel ge*

fchikt hebbende , brengen fy de Goden-

Beelden om de boomen in de brand. Hier

toe komen uit ganfeb Syrien en d’andere om-

j

leggende Landen , elk met fyn Goden , cn

telkenen die daar toebehooren. Welke alle

op de Hoogtyd hy den Tempel vergaderen ,

menigte van Gallen ,
en Prieders die daar of-

feren, haar felven in de armen fhyden , en

malkander op deruggegeeflelen. Sommige

fpelen op Fluiten, eh Haan op de Trommels,

of fommige dogen eenige heilige liederen.

Dit alles wert buiten den Tempel gedaan,

want niemant van defe komt daar dan bin-

nen.

Terwyl dan dat defe foo dngen ,
fluiten

en offeren , vloeit defe rafernieook tot an-

dere over : want die eerd quamen om te

den, doen ook het felve. Een jongeling die

met voornemen daar komt ,
fmytiyn kle-

deren weg , en loopt meteen groot geroep

in ’t midden, fijn degen uit getrokken heb-

bende , dan foo quetd hy fyn felven daar

mede , hy loopt dan door de Stad met het

gene hy af^efneden heeft , in fyn handen. In

welkers huis hy nu dat fmyt ,
daarkrygthy

een vrouwen-kleed : dit dan is haar lubben.

Als defe nu derven, werden fy op een an-

dere wyfe begraven als een ander j want

fyn makkers nemen hem dan , en brengen

hem buiten de dad. Dan fetren fy de baar

daar hy op gedragen is, ter neder , enimy-

teri daar deenen boven over j dat gedaan

(Hh i)
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synde
,
gaan fy agterwaarrs na huis toe. Na

feven dagen fyds, mogen fy eerft weder-
om in dtn Tempel gaan. Sy hebben daar

toe Wetten: foo y mant dat doodelighaam
«naar geilen heefr, mag die dag in den Tem-
pel niet komen, maar als hy ftgdes ande-

ren daags gcTuivert heeft, is ’t hem toe gela-

ten. Soo ymant in fyn familie een doode
heeft, mogen fy eerft na de derrigfte dag

met gefehoren hooft in den Tempel gasn*

Daar*en-boven offeren fy Ofien en Koeijen,

ook Geiten en Schapen .* dog de Verkens
agten fy onrein , die offeren fy nog , en eten

dieniet. Onder de Vogelen is haar de Duif
het alderheiligfle , welke fy niet derven aan-

raken : want foo dat al by ongelukgefchiet,

is die perfoon voor die dag vervloekt.

Als een man eerft in dz Heilige Stad komt ,

is hy gewoon fyn hooft , en fyn wynbrau-
wen te fcheeren , - daar na flagt hy een

Schaap , het overige in hukken hakkende

:

het vel legt hy op de aarde , daar hy op gaat

knielen: de voeten en ’t hooft dcsbeefls,

legt hy op fyn eigen hooft , biddende dat

dele offerhande mogte aangenaam zyn , en

belooft in \ toekomende een grooter. Dit

gedaan zynde, fet hy een Kroon op het

hooft , als ook de andere die met hem gaan.

Sig dan foo opregtende,reiil: hy uit fyn eigen

Land 5
gebruikende om te wailchen en te

drinken , kout water : cok fiaapt hy dan ge-

ilinnig op de Aa* de neder, ’t Is hem niet ge-

oorlooft op een bed te fiapen, tot dathy
we-
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i
weder tot lyn huis is gekomen. In de Heili-

ge Stad logeert hy by een onbekende Waart.

Yder Stad heeft lyn getal , en ’t geen uit

yders vaderlant komt , herbergt hy mede.

Sy werden van de- ^{jjriers Doétoren ge-

I noemt , om dat fy alles verklaren en uit-

j
^eg'gen * • '

Sy offeren niet in den Tempel : na dat hy

fyn öfhrhandetot den Altaar gebragt heeft ,

heiligt hy lig, engaatdaar mede wederna
huis toe: t'huis gekomen zynde, offert en

j
bid hy t’huis. Daar is nog een andere ma-
nier van offeren 5 na dat fy deoffer-beeflen

gekroont hebben , laten fy die uit het voor-

huis des Tempels gaan , dan flooten fy die

van boven neder,om fe te doen flerven: lom-

migellooten hare kinderen wel van boven

neder, dog op een heel andere wy le als de

beeflen. Want fy fleken haar in een lak, haar

bekyvende, cnby de ham leidende , feggen-

de , dat fy geen kinderen , maarOlfen zyn.

Sy branden haar eenige lidteikenen in de

I ylakte des hands , of in de nek. Hier uit:

komt het dat al de *4jfyïiër$ lidteikenen heb-

ben.

Sy doen nog yts , daar fy met die van

Tweernen in over een komen : welke aan de

vryers en vry fiers een Wet maken, dat iy

niet eer en moeten trouwen , voor en al

eer fy aan Hippolytus haar hooft- hair, of lok-

ken hebben opgeoffert. ’t welkop defe wy-
fegefchiet, ’t lelfde doet men ook in de Hei-

lige Stad, De jongelingen offeren ook wei
(H h 4) ha-
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hare baart $ die jonger zyn , offeren het hair

dat fy van jongs aan gehad hebben, 'twelk

fy in den Tempel aficheeren., en in goude

of filvere vaten gedaan hebbende , in den

Tempel op hangen, fchryvende daar yder

fijn naam by : 't welk ik ook in mynen tyd

o-edaan heb, wantin den Tempel is nog

niyn naam , en myn hair te vinden.

LUCIANI CYNICUS
of Honts-Phiiofooph.

Lucianus vcragt die flegte en woefle manier

van leven 3 maar de ander bond die voor

eerlyl %edig 5 en beft m et de deugden over

een komende .

Lucïanus, Cynicus.

Lucianus. JL|Oeis het? gy hebt wel
1
een baarden hairlokken ,

maar gy hebt geen rok , gy fchyntnaakt,
fonder kouffen of fchoenen , gy leeft als een

beeft met uw lighaam , op een andere wyfe
als uw mede Philofophen. Gy loopt hier,

dan ginder, flapende elders op de vuile gront,

foo dat uw mantel ftinkt van morfigheit,

en is doorgaat als een bedelaars rok.

Cyni cus. Die dingen zyn my maar
een laft , ik ben myn felfs Heer

, en dat is »

ieg ik, genoeg. Maar fegt my eens by de=

Go-
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Goden, is’er in de overdaat geen fonde?
Luc. In alle manieren.

C y n. En niet in defoberheit de Deugt?
L ü c. ja.

C y n. Waarom beftraft gy my dan , die

beteren foberder leeft , meer als een ander ?

L u c. Gy fchynt my niet foberder te le-

ven , inaar gebrekkelyker. Want tullenen

een bedelaar en uw , is geen onderfcheir.

C y n. Willen wy eens hen wat dat ge-

brek en overvloed zy ?

Luc. Soo ’t uw belieft.

C y n. Is ’c niet genoeg dat ymant heeft

’tgeen hem noodig is? of fegt gy yts an-

ders ?

L u c. Laat dat foo wefen.

C yn. Door degebrekkelykheitkan men
niet doen

f
t geennootfakelyk is.

Luc. Soois’t.

C y n. Soo heb ik dan niets gebrek. Want
ik heb myn nooddruft.

Luc. Hoe fegt gy dat ?

C y n. Ik lal t u we l feggen. Soo gy eens

confidereert , waar toe ai die dingen ge-

maakt zyn > als huilen en klederen , zyn fy

niet alle maar tot een overdekfel des lig-

haams? om dat ik geen fchoenen aan heb ,

fouw myn gang daarom mifmaakcer zyn
dan de uwe ?

Luc. Neen.
C y N. Wat fchort dan aan myn Iighaam?

is het llegter dan de andere ? want als het

ilegter was > rnoeil het fw akker zyn ; de
(Hli ƒ) cföïgt
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deugt des lighaams is de fterkte. Is myne
dan iwakker ?

Luc. Geenfins.
C y n. Derhalven heb ik die dekfels tot

myn voeten, en myn lighaam niet van noo-
den. Want foofy die gebrek hadden , fou-
den fy qualyk geftelt zyn. De gebrekkelyk-
heitis ’teenemaal quaat, en maakt die nog
quader daar fy by woont. Myn lighaam
wertook n iet flegter gevoed als eens anders,
want het genot aliefpyfen.

Luc. Dat is ook bekent.
C y n. Myn lighaam foude niet derk

,

nog gedaan den, foo het qualyk ge-
voed wierde : het is quaat wanneer de ipyfe
de lighamen uitteert.

Luc. Ik geef uwgelyk,
C y n. Wat hebt gy dan op my te feg-

gen ?

Luc. De natuur en de Goden hebben ons
overvloed van goede dingen gefchikt, niet
alleen tot noodfakelykheit , maar ook tot

’s menfehen vermaak: maargy zyt weinig
van debeeden verlchelende. Gy drinkt wa-
ter als de beeden. Gy eet

J

t geen gy vind,
als de honden

; het gras kan het u dan ook
wel doen als haar : Gy hebt ook een vuile

Hinkende en gefcheurde bedelaars mantel*
Soogy al die andere dingen verfmaat, moet
God ^oorwaar alles. feer qualyk gefchapen
hebben, wanthy heeft de vette Schapen ,

defoete Wyngaait, Olie, Honig, Geit, en
alle andere yermakelykheden aan ons gege-
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ven : daarin boven fchoone huifen ,
welke

al hoe wel het kon ft- \ver,ken zy n , nogtans

fbo komt het ai van de Goden. Het (oude

feer ellendig zy n ,
dat wy die goede dingen

moehen mi (Ten
:
gelyk als degevangenen :

ook is het nog ellendiger, dat y mant (yn fcl-

ven die onthout. s

Cyn. Gyfegt wel.. Sooeenlg ryk man
veeie menfehen te gelyk ter tafel noodigt

,

en daar was fpijfe voor fterke luiden, en

{wakke : foo dat y mant alles opftokre, niet

-alleen ’t geen voor hem hond , maar ook

*t geen verre van hem w.as : fou dit dan een

goet man in uw oogen .fchynen ?

Luc. Neen.

C y n. Wat dan , een matig perfoon ?

Lyc. Ook niet.

Cyn. Dat dan y mant te vreden was rrvet

; die fchotel , die voor hem hond, en na. geen

andere dag, foud gy hem niet voof gema-

tigder en gemanierder aan hen ?
,

Luc. jfi.

;; C y n. Wat hoorde ik dan nu te heggen ?

||

Luc. Wat?
C y n.. Derlial ven heeft God ¥/el gedaan ,

1 dat hy aan foo een difch heeft laten bereL.

I den, fpy fe voor (wakke en fterke, op dat eik

|

ete , daar fijn natuur beft mede over een

j

quam. Maa r. gy liede zy t o nver fad igt,begé e-

I
rende alle dingen

,
yts veeemts en van verre

! komende , boven uvv eigen agrendc
,

ja

hangen daar nog groote kohen aan : derhal-

ven haak gy een groote moeijelykheit qp
(H h 6) uvv
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uw hals. Denkt cens wathetgout, filvery

klederen, huifen , en meer andere dingen
zyn , hoe duur fy gekogt werden , wat al

fweets en blonds fy gekoft hebben ? meni-
gen waaghals, die in de barre Zee fijn le-

ven iaat , wanneer hy uit was om fulx te ha-

len. Hier door komen verraderien tuflcheiV

ouders en kinderen ; tufïchen d'eene vriend

en d’ander. Omhetgout mcin ik datEuphiïe

haar man verriet. Wat doen die zyde en ge-

bloemde klederen meer tot warmte, de ver-

gulde huifen meer tot befchut, de goude

en filvere bekers tot detrdotfL, de yvore en

dpenbeene bedftede tot de flaap ? ja men
liet menigmaals dat die daar opüapen wil-

len, nog niet flapen en konnen. Voeden
die koüelyke toebereide fpijfen meer als an-

dere? ikmein dat fy eer het lighaam ver-

derven en (rekelyk maken. Wat al moeije-

üjkheden heeft men niet om al dicwelluf-

len te iyden ? ik mag wel lyden dat de men-
fchen haar met die fotternien behelpen. Ik

ben vergenoegt.

Luc. Wie is dat?

Cyn. Gy

,

fegik, die de menfchen als

werk-heeften gebruikt
, gy gebied haarde

drasg doelen op den hals te dragen , alsof

het w .gens waren , en felfs iit gy daar bin-

nen in : dan gebied gy de menfchen even

als de Efels , dat fy niet hier, maar daar

gaan. Nog zijn fy niet te vreden vifch te

eten , maar fy moeten nog met des felfs fap.

Purper verwen. Gaat dat niet buiten de re-
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Luc. Neen, want met de Purper-Vifch
fchildert men alleen , men eet die niet.

Cyn. Sy is nogtans daar toe niet ge-
maakt.Ymant kan ook wel uit een fteene pot
drinken in plaats van uit eengedraide beker.
Maar wie kan al haar ellendigheden ophalé,
die foo groot zyn?Gy befchuldigt my dat ik
daar aan niet wil deelagtig zyn : ik leefnog-
tans als de gemanierden, te vreden zijnde
met het geen ik kryg

, en om dat ik foo wei-
nig noodig heb , meint gy dat ik leefals een
beeft. By gevolg moeften uweGoden nog
ergerals de heeften zijn, die niets van no-
den hebben. De kinderen , vrouwen en
heken hebben meer van doen dan de oude,
mannen of gefonde : daarom die minder
zyn agt gy beft. De Goden hebben min ft

gebrek , en die min ft gebrek hebben , ko-
men naaft de Goden, Weet gy wel dat den
vergoden //ercukseen van de befte der men-
fchen geweeft is , welke naakt was, offom-
tyds alleen een Leeuvven-huid om het Ivf
had , niet eens tragtendé na dien derfden
aard van leven ?hy was voorwaar niet ellen-
dig , want hy dreef de ellendsgheit van an-
dere uit : hy was niet arm wy 1 hy Heer van
Zee en Aarde was. Al waarhy quam , was
hy meefter. Niemant heeft hemoit over-
wonnen. Derhalven moet men niet feggen
dat foo een man geen klederen, of iciioe-

nen aan de voeten foude hebben konnen
krijgen. Thefeus lijndifdpel > was die niet

Kon ing ? zijnde ook de foon van

iïep-
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Neptuntiï , de ftcrkile in fijnen tyd ; evenwel
wilde hy Barrevoets gaan , een baard en

hairlokken voeden 5 fulx hebben ook al de

Ouden gedaan : want fy waren beter als gy

;

delefoek ik na te volgen. Ik heb een walg
van de menfehen defes tyds, en harekofte-

Jykheden. Ikwenfie dat mijn voeten niet

verfcheelde van de Paarden
,

gelijk als men
fegt dat Chiron gehad heeft. Ook dat ik geen

deklel noodig had, als de Leeuwen , nog
niet minder om de koft hoefde verlegen te

zyn, alsdehonden. De Aarde zy mijn leg-

plaatsen ruft-bed , de waereit ismyn huis.

Ik heb geen lekkere fpijfen, gout of filver

van nooden : waar uit alle qiiaat ,
oproeren

,

oorlogen , dood Hagen en verr2derien fprui-

ten. Dit is de Fontein van alle begeerlyk-

heit. Laat die verre van ons zyn. Ik ben van

een ander gevoelen als ’r gemeene volk ,het

welk niet te verwonderen is. Wat kleed kan
men beter dragen, als het geen ik heb? Ik

walg van die fieedie opgepronkte over-

vloed. Ik heb geen fchoenenof koufien van

nooden. Myn eigen voeten dragen my , ik

heb met geen draagffcoelen te doen, myn
bed is alt y d gefchud , en myn koft bereid,

wat heb ik meer van nooden. Ik kan de

koude dragen, en de warmte lyden. Als

het Winter is, wenftgy om deSomer, en

alshetSomer is, om de Winter; dan kond

gy de hirte niet verdragen, en dan de Winter

niet : Gy zyt als de fieken die noit te vreden

zjn: gy zijc onftuimig als de Zee, onbe-

ftan-
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ftandig: alleenigde welluften en de begeer-

ly k heden novolgende. Gy in op een woef!

en wilt Paart, dat over al loopt daar het hem
behaagt : dan eens onder in de diepten , dan

eens op de Bergen : en eer gy valt, weet gy
nietvTë^illen vallen. Defegefcheurde man-
tel met mijn hairlokken , maken dat ik een

ge ruil: leven heb : ik ga waar ik wü, en

verkeer met die ik begeer. De ongeleerde

willen tot my niet komen om defe rok: die

nu de welluften op vullen , vlieden my nog
al meer: dienu wys en zedig zijn , komen
by my, begeerig zynde na de deugt. Met
haar ommegang vermaak ik my : al die an-

dere waereltle dingen belagik. Siet eens de
Stok-beelden der Goden ,en hare klederen

,

of die niet meer gemeenfchap heeft met
myne als uwe klecderen. Siet eens of de
Beelden in den Tempel der Grieken tn Barba-

ren foo gefchoren zyn als gy , welke zyn
fonder eenige klederen , als gy my nu liet*

Wat hebt gy dan op my tefeggen , daargy
Bet , dat de Goden het feilde gewaat aan

hebben ?

L ü c i A N i

‘Valfche neuswyfe of 'Wan-
fpreker.

Lucianus, V/ansprekerJ
Lucianus. ÏA Ic een wan (preker kent,

hoeft feifs niet qualyk te
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fpreken j maar die lig daar niet voor wagten
kan, heeft ook geen kennis om een Wan-
fpreker van een ander te onderfcheiden.

Wanspreker. Soois’t.

Luc. Soud gy wei derven feggen , dat

gygeen quadewanfchape woordé ?

Wans. Ik foude dan wel boteirplomp
zyn , dat ik foo out geworden zynde, qua-

de woorden foude gebruiken.

Lu c. Soud gy dan een ander die dat doet,

wel kennen , en de felve daar van overtui-

gen dathy fulx dede ?

W a n s. Ja ik.

Luc. Overreed my dan daar eens af,wy!

ik dat al lang by uw gedaan heb, en een

groot wan-woord gebruikt.

Wans. My dunkt gy fcheert my.
Luc. Neen. ’tls rtiet ernd ; ik dede het

al willens.

Wans. Segt het eens. Ik heb het niet

verdaan.

Luc. Het woord PVanfpreken

,

is dat foo

eeh woord niet? ookhebik’er al meer ge-

bruikt.

Wans. Hoe foo ?

Luc. Om dat ik dat eigende woord. al

dikwyls uit gefproken heb. Gy zyt het

boekje byder.

Wan s. Hoe fou ik dat foo nauw kon-

nen merken.

Luc. Ikfeg nog eens dat ik wahfpreek>

en datgy het niet en merkt,

Wansp. Hoe fou ikj het merken , daar

gy niet en fpreekt L u c.
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Lu c. Ik feg het voor de vierde maai , dat

ik wanfpreek.

Wansp. Ik weet niet wat gy fegt.

Luc. Gy iaat den Haas ontÜippen. Gj
zyt door ai uvv wysheit bedorven. Want

ik’er al ettelyke tebsrde gebragt heb.

WatsI». Ik heb nu niet veel tyd » v/f

fulleh het tot op een ander tyd uitftellen.

l u c i A N i

Nedervaring ,
ofte Dwingeland.

Het leven > manterin endoot der tyrarmen 5

werd bier befchreven > ofti&r naam

vaneenen Me'gapenthus. Verders was

fy na dit leven lyden ? watfiraffen en tor*

menten baar boven
s

t hooft hangen .

Charon, Clotho, Mercurius , Cyniscus »

Megapenthus , Mycyllüs , Ryke d

TiSIPHON, RhADAMANTHUSs
Bedde? Ligter.

C h a r on. W/ El Clotho de Schuit Is ge-
™ reet, het zeil is op gehaald

het water uit gepompt? en de riemen leg-

gen op haar plaatfe ;
daar is niet anders te

doen , dan het Anker op te winden. W

y

wagten maar alleen na Mercurius. Alhoewel

wy dry maals van defen dag over gevoert

hebben , is evenwel de Schuit nog ledig.
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sn het gaat tegen den avont. Tinto fa] mei-
den dat hef myn fchult is ’tSchynt dat hy
wit de Fontein der vergetenheit moet ge-
dronken hebben , dat hy ons vergeet: ik
geloof dat hy worüelt, of op de Cirher
rpeelt; miffehien verhaalt hy eenige fabu-
len , want hy is alfoo wat een fpotter; of
in 't wederom gaan is hy miflehien op de
weg belig in ’trafen. Want dat is wel het
voornaamfte van fijn Kunft.
C r. o t h o. Jnpiier mag hem wel eenige

boodfehippen belaft hebben.
C h a r. Hy hoorde foo veel boodfehap-

pen niet te doen , dat wy daar hoefden na
te wagren. Ik gis wel wat’er aan fchort $ by
ons hebben wymaar kaesjes bladen , met
eenige koeken

, ook is hj^r duilterniflè en
betiëvelinge : maar in den Hemel is her feer

helder ligt , daar heeft hy ook Gode drank ,

enGode fpys. Als hy van ons gaat, vliegt

hy fnelderdan de wint, maar in
3

t weder
komen ishy leer traag.

Cloth. Houd op van gramfehap , Cha-

fön , hy komt daar meteen hoop volx, het

fehynen wei heele benden , die hy met lijn

roede geleid. Maar wat is dat te feggen ? ik

fie dat’er een onder de hoop gebonden is

,

met nog een diegrootelyx iagt : nog een
met een knapfak , hebbende een (lok in de
hand, hende £00 wat duiilerlyk , en bang.

Agter aan volgen ook nog eenige andere.

Siergy niet dat Mercurius befweet, mat en

moede aan komt happen , hygende na lijn

adem

,
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adem , fyn voeten vol ftof , foo dat hy de

tonge byna wel uitfleekt ? Wat is dat , Aiet-

cimr ? hoe beeft gy foo ? gy fchynt feer ont»

fielt te fyn.

M e r c. Soo heb ik na defen fchelm

moeten loopen , het fcheelde weinig of ik

had van daag aan dt Schuit niet gekomen.

C l o t. Wie is het dan , dat hy het foo

fogtte ontvlieden ?

Merg. 't ïs een yder bekent » dat hy
lang wilde leven. Het rs een Koning of

dwingeland , voor foo veel men uit fyn hui-

len kan giffen , want hy klaagt dat hy uit

foo een grooten geluk is uitgeilooten.

Clot. 't Is een gek dat hy wilde vlug-

ten , daar hem delevens-draat ten einde ge*

fpomrenwas; fiy moeü her hagj en wel la-

ten glippen, al hadhy een bord voor fyn

neers.

Merc. Soo defen Man my metdeftolc

niet geholpen had , hy fou ieker uit onfe

handen geraakt hebben. Maar doe ~4tropo$

hem aan onsoverleverde , wilde hy her ge»

duurig ontüuipen. Soo dat wy hem hebben

moeren binden , en ons niet weinig werks

onderwegen gemaakt heeft .* fomtyds bad

hy ons met gevouwen handen
,

ja beloof»

de goude Bergen te geven foo wy hem een

weinig wilden laten gaan : Dog dewyl het

niet wefen kan , (lood ik hem dat niet toe.

Als wy ontrent de Mont gekomen waren 9

en de fchaduwen , volgens gewoonte aan

JEacus- toetelde, liep die fchelm heimelyk
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van ons af:Dewy! de Somme dan niet uit eii

quam , begon JEaais fyn wijnbrauwenop
te (leken. Gy en kont hier foo niet (leelen ,

ais in den Hemd , fegt hy , het gaat hier al

wat effender
j daar (laander duifend en vier

op rol , engy brengter een minder: gyfulfc

uw niet konnen verontfehuldigen , dat
uw mocht bedrogen hebben. Ik

wierde fchaam-rood , herdenkende wat
onderwegen gebeurt was. Rontom fiende

,

fagikniet, ik dacht dat hy moed vregge-
vlugtfyn, Ikliepeens met ter vlugt op de
weg , daar men na Teenarum gaat : Doe
ging defe goede Man uit fyn felven met
my : ik vloog als een fchicht na T<endrntn ,

al waar ik hem vond , herfcheélde weinig of
ik had de moed verloren gegeven.
G & © Tr Sop hebben wy dan Mercurius

fonregtbefchuldigt Charon.

Cha ron. Waar wachten wy na als of

wy niet ianggenoeg gewacht hadden ?

Clot. Laten fy inklimmen, ik falfe

opteikenen , waar fy geboren en gellorven

fijn. Stelt gyfe elk op fijn plaats, Mercuur.

Werpt defe Kinderen daar maar in, want
als ik haar vraag v wat fullen fy konnen ant-

woorden ?

Me rc. Sie daar Schipper , daar fynder

driehondert, behalVendie van haar ouders

te vondelinge gelegt zijn.

Char, Jemini , wat een vruchtbaar-

heid? gy weet 'er afom fchaduvven te bren-

gen
: gy brengt ons onrijpe Druiven.

Merc.
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M e r c. Willen vvy nu die niet fchreijen-

de binnen brengen ?

Clot. Meint gy die oude ? doet foo.

Wat hoef ik foo veel mocitete doen , om te

vragen wat voor Eudides gebeurt is ? Komt
hier alle die van fellig jaren zijt. Maar wat
is dat ? fyn fy doof door de ouderdom , dat
fy my niet hooren roepen ? men fai haar
daar in.moeten dragen.

Merc. Sict daar lij nfe alle van achten-
dertig jaren rijp van ouderdom , in ’t fleurt-

j
e van haar leven afgeplukt.

Clot. Ditfijafeker allerype Druiven*,

Brengt nu degequetfte* Segt gy lieden my
eerft, hoe gy aan uw dood komt. Maar
waarom fieik niet liever de rollen in ; gif-

teren fijnder tachentig doornen oorlog in

hufpot gehakt,
3

t welk by de Weden be»

Boten was, onder welke ook Gobaris , is

de
;
Soonvan O^yarten.

Merc. Laten fy hier komen.
Clot. Defe feven hebben lig dooreen

onlydelijke minne omhals gebracht: yoor-
namentlijk den Philofooph Tbeagenes , om
dathy de Megarenfer Hoer, daar hy op ver-

heft was , niet en kon krygen.

M e R c. Siet daarfynie.

Clot. Waar fyn Cc die malkander om
de Regeeringe doorgeflagen hebben ?

Merc. Hier Baan fy.

Clot. Maar waar is hy die van den
overfpeelder , daar de Vrouw nog hielp,

dood gebleven is?

Merc.
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Merc, Daar,

Clot. Laten die komen , welke van
deRegters veroordeelt zijn , en onder Beul

s

lianden geweeft hebben. Waar zyn de fef-

tien , die van de ftruikrovers verworgt zijn ?

Merc. Daar zyn de gequetfte. Wiltgy
hebben dat ik de vrouwen ook fal brengen ?

Clot. In alle manieren : ook die door
fchip*breuke verdronken , of die op dier-

gelijke wyfegeftorven zijn. Brengt ook die

de koorts mede gefleept heeft , me: ~4gatbo-

des de genees-Meefter. Maar waar is den
Hondfchen Wysgeer , die van de Hecates

maaltyd , en van de gewyde eijeren at , die

met een levende Zee- kat etende , fijn leven
wilde eindigen ?

Cynisc. Jk heb hier al lang geweeft,

gy vermaarde Clotho . Maar ik verwonder
my ten hoogilen > waar in ik uwe Majefteit

mogr beledigt hebben, datgy my foo lan-

ge in het leven gelaten hebt ? Gy hebt my
een groote kiuw af doen ipinnen , al hoe
welikdikwylsgepoogt heb , dedraat afte

breken , dog hy was onverbrekelyk.

C l o t h. Ik liet uw als een opfigter en
Medicyn over de menfcheiyke ionden,
klimt dan neder met goeden geluk.

C y n. Geenlins, defe gebondenen moet
voor gaan. Want ik vrees dat hy uw nog
bepraten mogt.
Cl o TH. Laatfien, wieis’t?

M e r c. 't Is Megapenthtis den Dwinge-
land j de foon van Lacédtu

Clot.
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C lot. Klimt neder.

M e g a p. Geenftns, gy Koninginne Cl§-

thoy laat my liever eerft nog watopd’aarde
zyn. SoQgy fulx toelaat, fal ikterftont van
fel ver ongeroepen tot u komen.
Clot. Om wat oorfaak zyt gy foo be-

geerig weder in het leven te gaan r

M e g a p. ’k Had een huis beginnen te
bouwen

, 't welk ik onvolmaakt gelaten
heb

$ dat wilde ik wel eerft voltoijcn.

Clot. Is ’t anders niet ? klimt maar ne-
der.

M e g a p. Ei lieve Spaar-Godin, geeft my
dog maardefen dag verlof> opdatikmyn

!

vrouw alleen wyfe waar myn ichatten be-
graven zyn.

Clot. Daar is geen tegenipreken » *t is

al befloten.

Megap. Sal daar dan foo veel gouts te

Üeurgaan ?

i

Clot. Weeft maar geruft , uvvfwager-
ling Megacles fal

J

t wel vinden.
Megap. Och wat fmaatis dat? had ik

dien gefworen vyant maar de nek gebro-
ken.

Clot. Defefal ontrent veertig jaren le-

ven als gy , en Heer van uw by-wyven ,

klederen en gout zyn.
Meg ap. Gy doet my ongelyk Clotho s

dat gy een van myn vyanden , myn For-
tuine laat genieten.

Clot. Als ofgy ook foo in de goederen
van Cydinuchm niet gefuccedeert waart

»

óie
*
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die gy niet alleen om halsbragt, maar felfs

ook fijn kinderen , doe de adem nog in hem
was , en ’t hert nog klopte.

Meg Ap. Doe quam het my toe.

Clot. Nu is ook uw tyd van regeerin-

ge om.
Mega l. Hoor ik héb uw wat alleen

tefèggen. Sou gy my van daag .-verlof wilt

geven, beloof ik uw duifent talenten fui-

vergouts te vereeren.

Clot, Sotte bol , denkt gy nog om
gout ?

Meg ap. Ja ik fal daar nog twee bekers

by doen, welke als ik Cleocrittis gedood had,

my toe-eigep.de s elk weegt van Mafiyf

gout , hondert talenten.

Clot. Neemt hem by den -arm , want

hy fal van fijn ielven nietgaan.

M e g a p. Had ik nog maar vyf dagen

mogen leven, mijn huis met mijniekepen»

hadden alle vcltoit geweeft.

Clot. Daar huilen wel andere toe ge-

vonden werden.

M e g a p. ’t Geen ik eifch , is redelyk.

Clo t. Wat is dat ?

Meg ap. Dat ik feo lange leve, dat ik

de Vijtditrs onder ’t jok brenge, en de ly~

diers fchattinge doe op brengen , en myn
felven een gedeiikteiken o.pregte , tot ge-

heugenifie van de daden , die ik in myn le-

ven uitgerigt hebbe.

Clot. Gy verhoekt geen eenen dag,

aar wel vyfen twintig jaren.

M EG A P.
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M £ g a p. Ik Tal uw daarborge voor Rel-

len , en lbo het u belieft , fal ik ^gapetus in

myn plaat fe laten.

C l o t. Gy fchelm , die , welke gy al-

tyd gewilt hebt dat leven foude ?

Megap. Eertyds wel, maar nu iie ik

wat befl is.

C l o t. Het fa! niet lange lydên , öf hy
fal hier ook komen , ömgèbragt zynde , van
die nu regeert.

TM eg a p. Dit moet gy my niet afflaan ,

Clotho.

C l o t. V/at is dat ?

Megap. Ik wilde wel weten hoede fa-

ken na myndoot fullen beRiert werden.

Glot. Luiiiert toe , dog dat gehoort
hebbende, fult gy angftiger werden. Uw
flaaf MidaSi fal byvvv huisvrouw Rapen p

want fy hebben malkander te voren aldik-

wy Is bekent.

Megap. Die vlegel , die vagebond , die

ik nog om myn vrouw te behagen op vrije

voeten geilek heb ?

C l o t. En uw dogfer is een van deby-
wy ven des tegenwoordigen Tyrans. En al

uwe Béelteniilèo, die de Stad wel eertyds

ter eeren van uvy opgeregt heeft, zyn ter

néder geworpen
,
ja werden van een'ydér

befpot.

Megap. Is’er nïerdant van mijn vrien-

den , die dat tegen gaat ?

Clot, Wie was dog uw vriend ? want
die uvv in uw leven ftreeldeo, en te voet vie-

II 'Veel. (Ii) len *
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len , deden dat meeruit vreefe , dan dat fy

utv eerden.

Megap. In de maaltijden wanneer fy

dronken,wenden fy my met het lyf en ziel

alles geels, ja fouden voor my in de doot

gegaan hebben
; als fy fouden Iweeren > de-

den fy dat ook by mijnen naam.
Clot. Gifteren zijt gy nog dooreen

giftige beker van haar omgebragt.

Mega p. Ik wift niet hoe het foo bit-

ter in de kroes fmaakte. Maar wat had hy
daar mede voor ?

Clot. Gy doet my het hooft omloo-

pen door al uw vragen, kis langtydge-

wceft in de Boot te klimmen.
M eg. Een ding is’er nog Clotho , waar-

om ik wel weder in het leven wilde gaan.

Clot. Wat is dat?

Meg. Myn Slaaf Canon , foo ras hy fag

dat ik de geeft gegeven had , verkragte hy

myn bywij t'Glycemm, met welke ik mein

dat hy al lange te doen gehad heeft. Als hy
hjn luft met haar geboet had, wende hy fijn

oogen na myn toe, feggende: gyfchelm*

hoe menigmaals hebt gy my een onver-

diende oorband gegeven. Dat gefegt heb-

bende, trok hy my by het hair , ftootende

het hooft vol builen , doe beipoog hy my ,

feggende dat ik na het land der godlooien

foudegaan. Dog wyi ik al ftijf en kout was,

kon ik my aan hem niet wreken. En mijn

fchelmagtige meit , wanneer fy merkte

dat’erymant quam, dan begon fy te wee-

nen ,
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nen s behrykende haar oogen met fpog.
Clot. Wilt hier niet langer dreigen

,

gaa maar in de Schuit, k is al over de tyd
dat gy na de Richt-plaats moet gaan.
M e g Ap. Wie lal een Koning veroor-

I' deelen ?

Clot. Niemant. Rbddctmcttitbut veroor-
deelt de fchaduwen alleen. Toeft niet bn-

;!

ger. Waar is die Man met fyn itok ? leid

hem met een arm na binnen toe.

Merg. Neemt hem binnen Schipper ,

en bind hem aan de Mafh
M eg a p, Laat ik ten miriften op een

eerlyke plaats litten. Want ik ben een Ko-
ning ge\rveeft } met lbo veel Dienaars.

Clot. Canon heeft uw niet feer fagt

gehaodelc , om uw onverdragelyke vvreed-
heit. Gy fult nu wel een bittere dvvinge-

i

1 landije uitifaan , met defen fy n ifok.

Me g ap. Sal defen Cyniftus my haan?
I heb ik uw niet onlangs, doegy foo op het
mes fpraakt , aan een Kruis doen hangen >

Clot. Daar voor luk gy hier aan de
Mail: gebonden fyn.

Micillus. Laat gy my alderlaail in-
gaan Clotbo, om dat ik arm ben ?

Clot. Wie zij

t

gy ?

M i c. Ik ben Micylius den Schoenlap-
per.

Clot. Wat hebt gy te fèggen op het
Wachten? het gy niet dat delen Tyran my
foo veel dusfenden wil geven , wanneer ik
hem maar een weinig levens vergun ? Ik

(li 1) ver-
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verwonder my dat uw het toevenniet ver»

inakelijk isgevveeft.

M ! c. Wy verfehelen veel in manier van

leven : fy htbben gout , hlver ,
kleeden en

alle andere koftelijkheden die haar hertje

lullen gelieft, lbo dat de ziel daar aan valt

gelijmt is : fpreektmen van de doot , fbo

zijn fy vreesagtig, willende geern langer

leven. Maar ik en mijns gelijke hebben in

de waerelt geen land of fand , eer nog qua-

de naam , foo ras als ^trepos ons oproept,

verlaten wy ons leer en onfe leeften , en

gaan gewillig uit het leven.
?
t Geen hier is

ilaat my wel aan, want d’eem niet meer is

als d’ander ;
niemant fal my hier om fehult

aan fpreken ,
offchattingeeilfen. Hier hoet

ik niet hek of fugrigte zijn ,
hitte nog kou-

de te verdragen. Wy arme luidjes laggen

:

daar de rijke weenen.

Clot. Ik wilde wel weten > waarom

ik uw fiusjesfag laggen.

M i c. Doe den Tyran, en ik nog op de

aarde waren ,
meinde ik dat hy leeide als -de

Goden. Want doe ik fijn Purper, fijn {leep.,

koftelijke oefteenten ,gout, hl ver en kolte-

lijk toegetakelde Ledekanten fag, agte: ik

hemfaligte zijn. De geur die van.-fijn Ta-

fel.cTing 5
maakte my dikmaals jeukende.

Op^de ftraat in fijn draagftoel leggende,

leunde hyagter over, even ofhy degeluk-

kicyffe van de. waerelt was. Na geftorv.cn

zimde ,
is hy van alle waereltfe dingen ont-

rooft , en weit van yder een uitgelagcncn

:

ik
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ik verfoeide myn felven , dat ik hem voor

foo gelukkig geagt hadde, over fijn Pur-

per foo verbaad: had gedaan. Ik lagte alleen

over defen niet, maar ook over Gniphon,

welke weende ,
over hetgeit dat hy niet ge-

bruikt had doe het hem beuren mogt ymaar

alles aan dien deurbrengerR&odöc/;^w moef
te laten , dat dende, fouvv ik my byna te

berden gelaggen hebben : herdenkende dat

I hy in lijn leven fijn buik het eten niet en

gunde , waar door hy foo mager fag als een

Spaans Anker. Sijn vingers waren alleenij*

rijk , met welke hy foo veel Milioenen tel-

de, hebbende dat lbo by beetjes by een ge-

fehrapt , ’t welk die Rhodoehares binnen foo

korten tyd door de billen lapte. Sullen wf
nu niet afdeken ? is’er nog wat te laggcn ,

datfullen wy onderwegen wei beduuren ,

terwijl de andere huilen.

Clot. Klim neder Schipper , wind het

Anker op.

C h. V/aar wil defen? wagt wat', mor*
gen vroeg fullen wy u overfetten.

M ic. Gy zijtfcer onredelijk Cbaron , dat

gy. my een half veriebde fcliaduvv nog ag-

|
ter laat. 't Is wel, ik fal uw by Rbadaman*

thiis voor regt roepen. Ach ik armen bloed

,

moet ik blijven, en fy varen foo heen. Waar-
om iwem ik niet over? dewijl ik eens ge-

korven ben, is’er geen gevaar om te ver ful-

pen.Ook foo heb ik geen gek voor de Schip-

per om te varen.

(Ii 3) C L O T.
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Clot. -"Blijft daar Micylle , blijft, *t is niet

geoorlooft over te {wemmen.
M i ch. Ik fal eer over zijn alsgy lieden*

Clot. Laat ons hem evenwel in de

Schuit nemen, trekt hem op uit het water,
Mercuur. -

Char. Waar fal hy nu fitten- de plaatfen

zlyn vervult.

M e r c Laat hem op de fchouders des

Tyrans fitten.

Clot. Hoe kunt -gy hetfoo bedenken
Mernutr ? klimt op , en leunt op de fchou-

dersvandien Dwingelant. Wy lullen voor-

fpoedig varen.

Cyni s. ChdYMi ’t is redelijk , dat ikuw
de waarheit fegge. Ik heb geen veergelt

om aan u te betalen: want buiten mijnknap-
fak en ibokheb ik nietmetal. Maarkan ik

uw een handleenen in het roe ij en , of *twa-
ter uit te fcheppen j foo ben ik gereed.

Char. Roeit dan wat, dan fultgy vol-

daan hebben.

Cyn. Si\ men de roeijers niet met een

deuntjen mogen verheugen ?

Char. Ja wel, foo gy een Schippers

lied] en kunt.

C y n. Ja , ik kender verfcheide , maar

fy huilen foo hart, dat onfe fang verduiflert

foude worden.
R y k e. Lieve Jiipiter , wie heb ik daar

mijn Landerijen nagelaten.

Anders. Wat al vette Akkers hebben

mijn Erfgenamen gekregen

!
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Andere. Och ik beklaag mijn arme

j

kinderen.

: Boer. Wiefal nu de d ruiven plukken 3

welke ik dit jaar geplant Heb ?

M e r c. Schreit gy niet Micylle ? kis niet

geoorloft, dat ymant ion der tranen te la-

!

ten overgevoert werr.

M i c. Wat fal ik veel fcKreijen , daar wy
!

yoor de wint hebben.

Merc. Volgens gewoonte moet gy
I

evenwel een weinig fugten.

M i c. Als het dan foo moet wefen ,-fiat:

Hemel! wat al befchimrnelde leefhn heb

ik nagelaten , wat al oude fchoenen : nu fal

ik niet meer van den ogtent tot den avont *

hongerig langs de hrate gaan , nu heb ik

geen klederen van doen om my te kleeden s

nu hoefikniet meer te kleppertanden van

kouvv. Wiefal nu mijn hembd erven, en

vvie mijn fpelden ? is het nu niet genoeg

gevveent Mercuur ? vvy zijn nu byna over.

Char. Geeft eerft veergelt Miejille , van

de andere heb ik het al.

M i c. Scheert gy de gek met my , of

fchrijft gy op het water, gelijk men fegt»

dat gy van MicyUns geit begeert. Want eer

ik hier quam , vvift ik niet of een penning

rond of vierkant was.
Char. Daar is veel by defe vaart van

daag op te heken. Pakt u biefen van hier. Ik

ga liever tot de Paarden , OfTen , Honden *

en andere dieren: want die moet ik overvoe-

ren.

(Ii 4) . G-l.0 t.
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Clot. Brengt gy oefen weg Mercuttr.

Wj fullen weer over Teken om Indopate en

Heramtbre te halen : al hoewel fy malkan-
der om de lant-fcheidinge gemaflacreert

hebben.
M e r c. Volgt my alle dit heen.

M i c. Lieve Hwcuies

,

wat een duifternif-

fe komt ons daar te gemoet ? Waar is nu
dien fchoonen Megillus ? wie fal feggen dat

Tchoon der is of Symmachel ’tis Lier

alles een koleurig , d’een is niet fchoonder

dan d’ander. Mijn liegt manteltje is na foo

veel van waarden , als des Konings Purpre

Rok. Want fy zijn alle met eeneduiftcrnis

overffdpt. Waar zijt gy Cynifce ?

Cy n. Alhier Micyile

,

iaat ons famen
gaan-.-,

Mie. Gy legt v/el geeft my uw hand.

de Ekufintfe plegtelijkheden ge-

lijk •?.
'

C y n. Ia Yfeker* daar komt een met

een fakkel , die daar foo wat dreigagtig,

en wreet uit het, ishet£mrys niet ?

M i e. Uitbet gewaat fchijnt fy het wel

te weien.

Merc. Ontfangt defe duiient en vier 5

yipphon .

T i s i p. Khadamanthus heeft uw al lang.

verwagt.

Rhad. Brengtfe hier Erinnys. Roeptfe,

by namen op Mercuur.

Cyn. Lieve Rhadamanthe i- ikbiduwby,

on fen Vader Jupiter

,

dat gy mijn fake eerlL

oordeelt. Rhad,
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Rbad. Waarom?
Cyn Myn hert verlangt grootelyks

ymanttêbefchuldigen, diemyin mijn le-

yen veel quaat gedaan heeft.

Rhad. Wiezijtgy ?

Cyn. Ik ben Cynifcus den Hontleo I ni*

10

R°hao. Komt dan hier, brengt debe-

fchuldigers. ... r ,

M e r c. Soo y mant Cymfcits wil belciiul-

digen, die moet hier komen.

Rhad. Daar komt niemant, dog dit is

evenwel niet genoeg ; gy moet nog uw
kleeren uit trekken >

osai alle telkenen vao

uw tellen. ^

C Y n. Als ik nu eensgebrantmerkt was?

R ha d am Soo veel fchdm(lukken a*s

yniant in fijn leven bedreven heeft ,
foo

yeeheikenen heeft hy dog die met wel te

lienaijn , fitten in de ziel.

Cyn. Nu fiet gy my naakt: gy moogt ai

de telkenen wel opfpeuren.

Rhad, Defen is heel Tuiver, beha! vea

twee of drie plekjes , die naauvvelykskon-

nen gefien werden. Sy- fchijnen der wel

uitgefneden te zyn. Hoe zijt gy foo haver

gekomen Cynifetl

Cyn. Luiftert toe. Als ik eertijds vrat

fchelmagtig was , en veele brandmei ken

verdient had, gafikmyover aan de hudie

van Wysheit : waar door ik tneelt al die

fmetten uit mijn ziel gewiftheb.

Rhad. Gy hebt een dadelyk genefend

middel gebruikt, Gaat nu na de Sahgehi-

(li ƒ),.
klK
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landen (daar fult gy een plaats onder debèP
te hebben) foo gy defenTyran eerft befchul-
digt hebt. Roept de andere Mercuur.
Mi c. Tot myne faak is weinig kennis

vannoaen. Ik ben hier al lange naakt ge-
weeft: gy kunt my wel bekijken.
Rhad, Wiezijtgy dan ?

M ic. Ik 3 Micjlliis de fchoenlapper.
Rhad. Gy zijt heelfuiver Micylle

,

gyhebt niet een Hikje
, volgt Cynifcus maar»

Brengt hier den Tyran,
M e r c. Laat Megapenthes

,

de Toon van
Lacyda komen, waar heen*? koom hier:
uw roep ik Dwingeland. Smyt gy hem niét
piet de kop tegen de aarde aanTifiphon' foo
is t goet. Befchuidigt hem nu , Cynifce , van
alle fijn fchel menen.
Ca v. Al is ’t dat gyhem uit de teikenen •

wel kunt kennen, niettemin fal ik hem ,

om wat meerder blyk te geven , wat nader
af malen, ’t Geen defen drydubbHen fchelm
gedaan heeft:; doe hy op lijn feïven woon-
öe J fal ik iwijgen. Maar doe hy regeerde,
heeft hy ontelbare honderden door Beuls
handen onnofelijk laten om ’t leven bren-
gen, alleenig om fijn pluimflrijkende Ho-
velingen te behagen ; trekkende al de goe-
deren der felver na fig. Alle bedriegeiyke
guiteflukken heeft hy tegen de burgers aan-
gewend, hare dogters onteerende en ver»

koopende. Voor fij n hoveerdigheit, hoog-
moet en dertelheit, kan hy geen 11 rafs ge-

n©eg Jyden, daarom is ’t noodig een nieu-

we
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we manier van ftraffen voor hem te beden-

ken. Soo fy alle hier quamen , die hy de

nek gebroken heeft , foo Ibud gy bevinden

dat ik geen pluimlhijkende woorden ge-

bruike. Alle die hier rontom haan , heeft

hy gedoot ,
d’eene om deze, d ander om een

andere oor faak.

R h a d. Wat fegt gy daar op , fchelm ?

M e g a p. Ik beken dat ik die dootfiagen

gedaan heb, maar het andere dat gy fegt 3

zij n alle leugen.

C yn. Ik fal getu
i
gen bvengen

.

Rh ad. Wie?
Cyt. Mercuur, brengt myhier fijn Lig-

|

ter met fy n Bed : defe füllen genoegfaam ge-

tuigen wat hy gedaan heeft.

M e r. Daar is de Ligter en het Bed. Sf

fchynen geerne te gehoorfamen.

Rh ad. GyBed > fpreektcerlH watA/e*

gppentkes uitgerigt heeft.
,

Bed. Ikfchamehetmy te feggen , dog
1 het is alles meer als waar ? \ geene Cynifciis

gefegt heeft.

R hi d. Wat fegt gy nu Ligter ?

Ligte r. Wat hy by daag gedaan heeft*

weet ik niet p maar ik Ichrik , datik’erom

denk te feggen ,

5
t geen hy by nacht bedre-

ven heeft !
ja tot late in de nacht , foo dat

ik nauwlyks meer olie had, om te bran-

den.

Rh.A: d. Hy is genoeg veroprdeelt.Trekt

"

defen Furpere rok uit, om het getal der tel-

kenen eens-te fien. Hemel! defen is heel

(Li 6} Loot*
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Loot-verwig , en blaauv v door al de lijkte!-*

kenen. Hoe fal men hem konnen ftraffen ?

lal men hem by Cerberus in den brandenden*

poel werpen ?

C y n. Geenfins : maar bedenkt een nieu-

we manier van draden.

Rh ad. Segt my een manier : want ik

fal uw daar grootelyx voor danken

.

Cyn, ’t Is de manier mein ik , dat, die

gedorven zyn , uit de Fontein der vergeten-

Seit drinken.

Rh a p. Soois’t, maar wat dat?

Cyn. Laat defen alieen daar niet uit

brinken.

R h a d. Waarom ?

Cyn. Dan fal hy drafs genoeg lyden*
gedenkende al lijn vorige leven.

Rh ad. Dat is goet , wort dan op die

wyfe gedraft , en by Tantalus met touwen
gebonden , en denkt altyd op uw vorige

'dagen.

LUCiANUS
van de Danfinge*

Luc i

a

nusvcrd edigt. h et Danfen •> welks mfc

vuren van Crato tegengefprokcn werden.

Lux 1 anus, Crato.
Lu c I AKus.,| K merk Crato , dat gy te-

* geit de Danfers , en de

©an^-kundfooheyiguitvaan^ defelve be-

fchul-
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ichuldigende , als of wy onfe tyt beftedea

aan foo een geringe verwyfde Kunft : my
dunkt dat gy het boekje al heel quijt zyt.

Dog het is uw door onbedrevenheit ten bef-

ten af te nemen : die het geene feaar en
laftig is , alleen voorgoet keurt.

C r a t o. My dunkt leer geleerde Luciane9

dat het uw , die alle in vvysheit en deug-

den ópgetrokken zyt , nieten paft, op het

Tooneel te gaan fitten , om die lagcherien *

quink- Oagen , en fnakerien , die ontrent die
1 verwyfde, en in ligte zijde geklede men-»

fchen, omgaan : daar men al die dertele , en
vuile hoere fangen ontrent die ligte hoeren

Th<edra* Bartbenopa , en- Rhodopa'hoort ; dit

is, feg ik, yts, dat u niet betaamt. Doe ik

hoorde dat gy genegentheit haddet om ful-

ke fpektakelen te hen , fehaamde ik my
over uvvy zijode daar wakker over t’onvre-

I

den 5 \ is of gy Bidt oy Chryfippm en »4riflo-

|
teks vergeten had. Gy haakte daar na, als

êen Vifch na het water. Gy zult al een won-
der! yke verdedinge voor den dag halen , foo

gy niet en wilt uit de reeks der Geleerden

uirgeboent werden, ’t Sal uvvbeft zyn ,-dat

gy alles met een flatig aanzigt loochent,

niets toehemmende, dat gy fulks gedaan
hebt. Wagt u dat gy niet buiten ons wetea a

! van een man in een Lyden of Baccha veran-

dert. Want de fchuk foude niet alleen uw ,

maar ook ons geweten werden , als wy u
niet als een Ulyjfes*die van de Lotus geproeft

had>, aftrokken , en tot de ftudie&bragten

,
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eer dat gy van de Sirenen , die op het Theater

zyn, bedrogen wiert. Want defe bedriegen

de ooren ,
daarom moeten de Schippers

,

die daar voorby varen , de ooren met watch

toeftoppen. Het fchynt datfe uw de oogen

albetoovert hebben.

L u c. Lieve Hemel! Crato, wat een groo-

te ontketende Dogge hebtgy daarop ons la-

ten bijten?Nemende een exempel van
Loot-

etersende Sirenen, feer onaardig voorwaar ,

quanfuis om dat het die luiden qualyk be-

komen was, behalven dat ik daar myn ver-

maakgehadheb, viel het eind met. qualyk

uit. Ègter heb ik daarom myn huisdaken

en andere befoingnesniet vergeten : maar

als ik de waarheit falfeggen, ikben daai

wyfer van daan gekomen.

C r at. Wat komt uw over dat gyuvv

niet en fchaamt , gy doft en roemt daar nog

af. 'Gy foekt defe quaal nog metuit tewii-

^Luc. Antwoort my eens Crato, dat gy

foo fchimpig weet van het Danfen te leg-

gen , is dat in uwe tegenwoordigheit ge-

fchiet? foo gy daar geweeft hebt, zyt gy

niet van beter ftand als ik : maar zy t gy daar

niet geweeft , liet dan toe ,
dat gy met te

ruim fpreekt , van eenfeke dieuwt eene-

maal onbekentis. .

Cr at. Derhalven foo moeft ik eertt

met mijn 'lange baard ,
en gryfe hairen on-

der dierafende fienders, en tierende vrouw-

luiden gefeten hebben s die daareen armen
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. yyg

5 bloed toejuigten en hand-klapten , welke
i fonder nood-dwang tranen huilde ?

Luc. Men moet het u ten goeden hou-
;j

den : Soo gy op myn aanraden , maar een

|

quartier uurs wilt ipendeïen om het eenste

\

fien, fult gy wel genegen zyn, daar meer
I

te kom en.

Crat. Ik fouw noit bemint worden
j,

indien ik dat willens en wetens dede.
Luc. Wilt gy dan na myn luifteren , en

alle fcheld-woorden aan een zyde fetten s

om uw een weinig van de deugden die uit
het danfen voortkomen, in te boefemen:
hóe dat het niet alleen iy een vermaak voor
de fienders, maar ook eenig nut by brengt?
Want het woort van Mufyk-lingen

, is niet
teveragten, maar liever te pryfen.
Crat, Alhoewel ik voor tegenwoor-

dig weinig tyd heb , niet te min, fal ik
myn ooren , fonder die met wafch toe te
Hoppen, tot uw gefprek verkenen.
L u c. Daar heb ik feer na verlangt Cratê,

Gy fult terftont vërikan , of het beufelin-
genzyn, daar ik mede te doen heb of niet,

I

’tSchynt dat gy niet en weet, dat het Dan»
fen geen nieuwe vond is ,' van giller, of
vandaag: maar die des fel fis oorfprong na
gevorH hebben

, meinen dat hy in’t bigin
deswaereltsal geweeilis, en dat de God der
liefde die eerft ïbu aan den dag gebragt heb-
ben; want ielfs' de reijen der nerren,foo van
dwalende

, als niet dwalende , hare even
gelijke en wel geftelde rees * jbaar aardig

i
ao
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geven de eerfte beginfelenen

kerereikenen van de Dans-kunft. Want men

fietfedan eenshooger, en dan eens lager,

’t welk alles met goede order en cieragie

verrigt wort. Men fegt dat Khea lig won-

derlyk in die foort van Damen vermaak

fchepte. Ook meint men dat fy het Danten

de Corybanten in Vhrygien foude geboden

hebben, en in Creta de Careten ,
waar uit

iaarlyx geen kleine inkomften opgebragt

wierden. Waar door fy Iufiter bewaarden,

foo dat hy het haar felf dank weet , door

het Danfen , fijn vaderlyke tanden ontvlo-

den te hebben. De Dans wierde ook by de

gewapende gebruikt, flaande met ae Smeer-

den op de Schilden, gebruikende daar on-

der eenige oorloogs- deuntjes. Onder de

Cretenfers heeft yder een, ’tfy rijtc of arm ,

Koninklijk of Adel gepoogt in het Danten

een overvlieger te zyn. Merion wert van

Homerus met groote lof eenDanfer genoemt.

Sy is van foo een deftigen ftand geweeft,

dat niet alleen de Grieken, maar ook ae-ro-

janen hare vijanden fig daarop bevlytig en.

Sy merkten datfy daar door vaaidiger op

been waren in tyden van oorloog ,
en een

aardige beweginge der ledematen kregen.

Waar van de ichriften die Homerus nagelaten

heeft, eenige gedagten mym brengen, als

hy-fegt : Ikjomv u , <3 Mettone ,d ts t dat gy

Vanjen kunt , in een dappere flryd tvelbaaftter

neer «evelt hebben ; Al is t dat hy he rn we

met ter neder fioeg. Dewy 1 hy aardig
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Danfen was, kon hy wel haad de pylen ont~

vlieden. Indien ik my wat verre ioucie wil-

len inlaten , fou geen gebrek van doffe on*

trent eenige Heroiken vinden,die lig in tDan**

fen oeffenden.En daar haar werk af maakte *

dan het fal gevoegelyker zyn , dat wy ons

te vreden honden met een voorheek van

Weoptolemu* , de foon van cbilles te uiten.

Die in defe kunft fig foo verre had ingela-

ten , dat hy feker foort van Danfen , wel»

kers vinder hy was na fijn naam Vynhtvs 9

Tyrrhichia noemde. ^cbilles de vader dat

hoorende, was daar door meerder met blyd-

fehap in genomen ,
meinik, dan om lijm

fchoonigheit en onwinbare kerkte fijner le-

den. Dit Danfen maakte dat hy deonwim
bare Stad Troijen overwon » en tot de gront

1 toeio d’affche lei»

De Lacedemonms de deftigde volkeren on-

der de Grieken) wanneer fy van Caftor en

Toliux een Dans- CpelCariateffaire genoemt *

geleert hadden, het welk fyo benamingr

jij heeft van de Cariën , een Stad in Ldcedemo-

j- nitn, foo hebben fy alles weten na de maat

van de Liederen , Fluiten , eo andere inff ru-

' menten te Danfen , en daar mede als te

dryden. Want het teiken dat fy handge-

meen fouden werden , was do Fluit io den

oorloog. Hare jeugt oeffenden iigfoo wel

in het Danfen , als in de Wapenen : want als

fy genoeg met mal kanderen gedrilten ge-

|

fchermt hadden , veranderde haar fpd me»

mgmmls.in Danffen ituffchê v/elke dan een

Flui-
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Fluiter was , die ook foo al eenige quink-
fiagen met Danfen maakte. Dele Danfen
waren ook verfcheiden , d’eene na denaard
des oorloogs , d’ander ter eeren van Bacchirt

en Venm , of ook met wönderlyke buigin*
gen ea bewegingen des iighaams. Ook zyn-
der met verfeheidebenamingen : onder al-

len was’er een Homerus genaamt, die onder
Jöngmans en juffertjes gemeen is. In wel-
ke de Jongman een rei met maagden by de
hand leid , ondertulTeli&n dan ft hy , welke
foort daar na gebruikt is, om den vyant
aan te randen. Dele wiefde dan gevolgt van
eenfeer uitflekende zedige Juffer , die dan
kaar dansje , na de vrouwen wys , aardig af-

lei: daarom feid men dat het fpel Homus
uit matigheit en kloekheit t’famen-geftelt

is. Vorders wat Homerus in fijn Schild van
zséftrtdrie waagt , en van de reijen dieV<edalus

had ingedelt , mein ik datgy welgelefen
hebt. Daarenboven fpreckt hy op d’eigen-

de piaats van dé danfers Cybefteteras ge-

noemt, diedereijen leiden. En wederom
in ’t midden , dat men twee vrijers fag de
reijen leiden.

De Vheacers 'hadden ook groot genoegen
in het Danfen , wyi fy van alle andere derte-

Ie wulpsheden vol op hadden ; waar over

iïlyfjes lig ten hoogden verwonderde. In

Tkejjalïèn gaat het foo in fwang , dat fy ha-

re opperde gefag hebbers , opper-danfers

noemen : ’t welk de opfchriften op de Stok-

Beeldengenoegfaim getuigen. By de Oude
wa-
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waren ook Telden eenige deftige maalty-

den , die Tonder DanTen niet vermaakt wier-

den , ’t welk van Orpbeus en Mufaus ,
binten

twyfel is ingeftelt geworden. In Velos wier-

de noit eenige Heiligheden gedaan Tonder

het DanTen en MuTyÈ
Wat Tal ik al van de Grieken ophalen , net

ook d’lndiaanfcbe Volken , foo ras ly ’s mor-

gensopTaan, eeren Ty de Son , nietals vvy

meteenkus-hand ,
maar Ty wenden haar

na het Ootien , en groeten de Sonne met

DanTen. Dit is dan haar bidden 3
Reijen , en

heiligheden. Ia twee reilen verfoenen Ty

daar mede haren God , de$ morgens en des

avonts. De Mihiopm en naderen niet anders

dan met DanTen : ook foude niemant van

de hare een pyl van het hooft (vvant de pyl-

boffen dragen Ty o rn het hooft, even als Tra-,

len) trekken, kenzyhy eerft gedanft had ,

en daar door de vijant-c^n vrefe op den hals

j
gej aagt had.

Ik "agte vvanneer vvy onfe reden door

jndiën en Mihïopkn hebben laten palieren,

niet ongevoeggelyk Tal zyn, dat vvy met

de Telve door het naad gelegen JEgypten

doorlpopen. De oude fabulen dunkt my
dat genoeg faam beyy.ysredenen , dat den

JEgyptifen Vroieus een groote Danfer moet

geweeT zyn. Die de menfcn foo aaidig

maakten, en Tg in alle formen veranderen

kon , dat hy het dunne water kon na-apen

,

de Tnelligheit des vuurs met fijn lighaam

uitdrukken , als mede de buiglaamheit van

een

r -

" '

' \ :
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een boom : fomrna hy kon alles vertoonerv

wathy begeerde : maar de opinie is door die-

fabel foo verre gedrait , dat men meinde
dat hy lig in foodanigen doffe veranderden ,

welk hy met het lighaam nabootde. Die
tegenwoordig lig nog voorDanfers uitge-

ven , lien wy dat ai d’eigende manieren als

Trotbens hadde , na volgde. Na gidingev

meint men dat ook Empufa- een voorname
Danlier is goweed, want fy haar in veele

verfcheidebogten kon buigen.
Hier moeten wy ook niet vergeten 9 de

Dans-Priefbrs van de Romeinen , Salij van
haar genoemt : die met groote graviteit en
religïeusheit voor den oorloogs God Mars
moeiten danfen D q Bitbynifche fabel fcheelt

ook niet veel van de, Italianen, feggende dat

den öorIogs»God Vriapus , zynde een , mein
ik uit de Titans of van de IcUifche Daftylen }

welke Mars van Jmo kreeg , leer rouw en

meer als manbaar, met eer in oorioogs fa-

ken drefïèerde, voor en al eer hy eeril het

danlfen verdund , waarom ook tot loon van

Jmo geilek is, een tiende van den oorloogs-,

buit te mogen hebben. Als ik u de Dionifia-

ca en de Baccbica foude ophalen , foud gy de

patiëntie niet hebben , dat ik ai haar doen
te berde bragt, welke niet anders dan in

Danfen bedaar. Hier door heeft hy de In-

dianen , Tynbenen en Lyders t'onder gebragr.

Weed omligtig van foo eenGoddelyk heir

daar van te bdchuldigen.
Ik kan my niet genoeg verwonderen ,

dat
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datgy het Danfen foo moogt tegen (pre-

ken, daar Homerus en Hcfiodus, welke gj
foo menig reis doorbladert hebt, diedefel-

ve tot den hoogden trap toe verheffen»

Want wanneer hy de vermakelijke aardig-

hedeader menfehen als in eenen bundel te

gelyk opfingt , fegthy de Slaap deLiefde,

't Gefang en het Danfen : welke hy alleen

door drymen heeft geprefen: Sy is onbe-

I rifpelyk fegt hy. Het hogen is ook feer aan-

;

genaam j die gemeenlyk met het Danfen

verknogtis, en het bede Am pt, datvande

Goden kan uirgewrogt werden. Al de men-

fchelyke dingen fchy nt Homerus in twee ge-

deelt te hebben: in Oorlog en Vrede : Ver-

ders dat dit in den Oorlog yts voornaams

foude zyn. Maar Hefiodus die het van nie-

niant gehoort heeft , alleen met den op-

I
gaanden morgenftond beginnende , fegt

dat de Mufen aan de gebloemde Fontein,met

fagte voetjes Danfen , en by haar vaders

Altaar huppelen. Dien wyfen Socrates heeft

I
hg niet gefehaamt de felve teleeren: en

niet gevreeh de felve onder hjn voorname

leerhokken te hellen. Hy ging ook in- de

Fluit* fchoolen , hg niet ontiiende eenige

;

Dans liedjes van de Hoer Jlfpafïa te leeren.So

hy nu hjn oogen eens rnogt opflaan, nu de

Kunh op het hooghis, en veel cièrlykër

als te voren j
ik ben verfekert , dat hy alles

foude laten haan , en leeren fijn fchoofkin-

derea niet anders dan Danfen. In deComc-
dien en Tragedie o 4zy n ook belbndere.' Dans-

fpe-
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fpelen , en heelereijen , by welke de Flui-

ten en Pypers ook moeten gerekent wer-

den.

Ook fegt gy dat de mannen de manieren

der vrouwen na volgen, dat isaan een Co-

medie en Tragedie eigen. Maar daar wer-

den meer vrouwen ter baan gebragt dan

mannen. By outs plegen de Dan Iers, het

Danfen en hetfprihgen geijkte doen. Maar

doefy fagen , dat fy te veel na haar adem
moeden hygen, hebben ly dat afgeichaft,

Daar zynder , weet gy wei, die daar heele

boeken van gefchreven hebben.

\ Is myn oogmerk niet alles op te halen

,

\ geen men daar van foude konnen feggen ,

maar ik wil alleen beveiligen , dat het Dan-

fen yts is dat geoorlofc is , wat vermaak en

nut daar in (leekt, die al van outs al lange

in fwang geweed is, en nu haar hoogite

toppunt bereikt. By outs is fy geweelt als

een opichietende wortel , die nu haar bla-

den en bloemen draagt, wiens vrugten nu

tot volle rypheit gekomen zyn. Dit fy dan

genoeg van het Danfen.

Nu lal ikfprekenhoe een Danfer (iguit-

nement kan maken, en hoe men dieregt

gebruiken fal , op dat gy verdaan moogr,

dat defe Kund niet berifpelyk is , endatfe

by alle Kimden hoort , niet alleen de Muli-

canten, maar ook de Rymers en Lant- me-
ters , voornamentlyk tot uwe natuurlyke s

en gemanierde Philofophie. Alleenig de

QideUica lchynt daar overvloedig te zyn.

Maar
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Maar de Rbetorica is daar ten hoogften deel-

agtig aan .* waar door de innerlyke affedlen

getoont en ge-uit werden. Van het Schrij-

ven, Schilderen , en Vormen , is fy niet

uit gefloten : anders hadden Vhidias en spel-

les , fulke mannen noit geworden. Vooral
hoort’er een goede memorie toe, en hare

dogter Volymnia , die van alles geheugenis
heeft* En alles volgens den Homerifchen Cal~

j

'cbas , wat'er is , -gepafièert is , en wefen fal

:

hy moet alles weten , en vaerdigzyn. En
het geen dat Thucydides van Verkies in fyn

fchriften geheugt , dat het de grootfle lof

is van een Danfër, welke weet wat behoort

,

en daarvan reden kan geven. Want de itr

den noem ik een doorligtigheit. Hy moet
op fyn duim hebben, wat van h begin des

waerelts,tot de tyden van Cleopatra in JEgyp-

ten gefchiet is* Hy moet weten de Ge-
flernten aan den Hemel , de Kraam van Fe-

j
ms , 't Gevegt van Titan, de Geboorte van
Jupiter , de bedriegerien van Rbea , het on-»

derfteken van de Steen, de banden van Sa*

turnns , de Regeering van dry Broeders door
het lot gedeilt : als ook de rebellige oproer

derReufen, het vuur dat Prömejtef uit den
Hemel ftal , lijn menfeh-fcheppinge , en

j

fyn ftraffe , de kragt en Iterkte beider Lief**

den. Hier na dedoolioge van Veins

,

depy-
ne in ’t baren van Latona , dedoodilag van
Vython , de verraderie van Tityus , hoe het

midden der Aarde, door het vliegen der

Arenden gevonden is: de fchipbreuk van

Ven-
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Veucalion , met de Arke die een klein over-

blyffel der menfchelyken geflagte bewaar-

de. Hoe uit de (leenen menichen geworden

zyn. De verfcheuringe van lachus, de be-

drkgerien van Juno , de verbranding van

Semeles , en de tweederlei afkom Fe van Vac~

clms. Voort al wat men van Minerva , Vulca-

wm en Erichthoffiüs tegt. Het difpuit wegens

lAtticct, en voor eerïkhet oordeelm ^Arecpci-

gus : en al wat daar van te feggen valt. Voor-

namentlyk moet liy in de gèheogenifTe heb-

ben het dolen van Ceres , en de gevondene

Troferpina , de herbergfaamheit van Celeus ,

de Landbouw van Triptolemus , de Wyn-
gaart-plantiug van Icarus

,

het ongeval dat

Erigones had. Daar en boven, ai wat men
geheugt van Bóreas , Orhhyja , Thefcns en

JËgeus . De ontfangiTig van Medca , en we-

derom hare vlugt na Verfden toe. Dedogters

Van den JLoumg Erechtheus

,

de dogters van

Vandion

,

ook wat haar in Verfden wedervaren

is, en wat Fy daar uitgerigt hebben. Vor-

ders ^carnets j
Vhjllis , de Fehaking van He-

lena , d’uittogt na de Stad van Cafioren Vollux,

deDootvan Hippoljtus, en de wederkomt!

van de Heracliden : deFe werden met regt by

de reeks der ^ttife fabulen gerekent. Ook
moet men weten van Megara ,'Mifus , Scjila ,

de Purpere hairen , de reis van Minos , ea

d'ondaiikbaarheïf regens hem. de Serpen-

ten tanden, en die uit des FelfsFijinge voort-

qaamen , de Hiflorie van Hercules , Corinthen s

vm JEthiopkn , van Prfw , Trojen ,
Orefe

,

ck-il-
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Echelles de gelegentheden om te Danfen

van Elis. nadien is ook vol fabulen. In

Kreta, JEtolia, Thracia , den Berg Hamus,

TbeJJalien , ~4fta , Italien, Vhcenkkn, JEgypteu,

Ejn duifenderlei fabulen , veel al te lang om
ij

op te halen. Dit weinige heb ik als een bun-

deltjen uit een grooten hoop gehaalt
, ji

alles paft eenDanferte weten, om alles te

konnen na-bootfen , ’t welk de redenaars

ook feer aardig weten te doen.

’t Geen door het Orakel van Vythius ge-

beurt is, behoort een fiender van het Danfen,

als ook een ftomme Danfer te begrypen,

en een niet-Sprekende te hooren. Hetwelk
men fegt dat Vemetrius Cynicus foude gebeurt

zyn , want ly wilde de Orcbeftken ook voor
regt roepen als gy : agtende dat het Fluit-

spelen ydelheit was. Ten tyde van Nero

was’er^en feer vermaarde en deftige Dan-
fer , die ook , behalven dat hy feer voorlig-

tig was , begaaft was met al de Hiftorien te

geheugen 5 defe bad Vemetrius met feer wy-
fe gebeden dat hy hem eens wilde fien

Danfen 5 welke hem t’eenemaal affettede

alsyts, ’t geen geen nut bybragt: de Danfer
beloofde hem dat hy Danfen foude ton-

der gefang of geluit; gelyk hy ook dede,

hy Danftehet overfpel van Venus en Man,
welke door de opgaande Son verraden

en doe van Vdcanus in een ftrik ge-

vangen wierden .* vertoonende doe de be-

fchaamde Venus, en de Smekende Man , aan
alle de Goden. Dit gedaan zynde , wiert

II Veel. Kk hy
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hy grootelyx van Demetrius geprefen , ca

berfte uit in defe reden , feggende : ik hoor ,

ê menfch, wat gy doet; want ik fie het

niet alleen , uwe handen fchynen my ook

te kennen fpreken. Dewyl ons gefprek is

ontrent de tyden van Nero , moet ïkuvv yts

feggen van een Danfer, die een Barbaar was*

Seker Koninklyk perfoon , van afkomde

een Barbaar ,1 uit de T<mm >alshy in fyn afFai-

ren te verrigten , by Nero te Hoornen quam >

fag hy met verfchelde andere, defen Danfer,

welke alhoewel hy niets en hoorde lïngen,

(want het was een halve Griek) nogtans kon

hy alles pertinentelyk verdaan. Als delen

Barbaar weder tot fyn volk foude keeren ,

noodigde Nero hem Teer vriendelyk , be-

geerende dat hy eifien foude wat hy wilde,

9
t welk Nero hem gewilliglyk foude ge-

ven: Geeft my alleen, feide hy,defen Danfer,

foo ben ik ten hoogden dankbaar.Nero vraag-

de hem ,
waartoe fal hy udiendigzyn? al-

le myn Landen zyn rontom met Barbaren

van verfcheide talen bewoont, hier toe heb

ik veele Tolken van nooden. Derhalven

dan , foo ik foo eene gebrek heb 3 foo fal hy

my alles weten te vertolken.

Ikfainogyts verhalen. Want als hy lag

dat’er vyf perfoonen voor den Danfer toe-

gedelt waren / (want uit foo veel deden

bedaat een Komedie) eene fiende de Dan-

fer, vraagde hy wie daar meer foude zyn,

die de andere perfoonen al dan lende fouden

vèitoonen. Welke daar na veidond dat hyie
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alle alleen met Danfen foude vertonnen, Gy
hebt ons bedrogen , ó goede man , feide

hy , daar gy maar een lighaam hebt, veele

zielen belit. Met regt hebben de Italianen

een Danfer de naam van VantomimuSy dat is

:

j

een al-na-bootfer gegeven. Die Poetifche

|... vermaninge is ook niet te verfmaden .* O
;

foon
! gy hebt den aart van den Tolypus. Een

Danfer moet in alle Steden verkeeren , om
alleste konnen ondervinden : voornament-

ly k alle affecten van een minnende , toorni-

ge, rafende, beroerde , 8cc. Sy moeten alles

V/eten na te bootfen. Daarom heeft hem Les-

bona van Mitylenen haar niet onaardig Cbi-

rifophos , dat is v Hand-Wysgeerengenoemt,

Timocrates fya Meefter onverfiens eens fien-

de Danfèn : van wat voor een gefigt heeft

de fchaamte die ik uit dePhilofophie ge-

kregen had , niet afgehouden ? foo het

waar is, ’t geene Tim van de zielen bewaar-

heit, foo toont den Danfer daar wel dry

gedeelten van : de kragt van boos te zyn *

hoe dikwyls vertoont die een quade ; de be-

geerte , een minnaar ;
de redeneringe , hoe

dikwyls weet hy die als met een toom in

te trekken en los te laten , 't welk alles feér

behoorlyk toe gaat. Ik foude derven feg-

gen , dat dit het nuttigde en bede van de

geheeie oeffen-plaatsis, het lighaam wert

daar fagt deur , de leden btiigfaam , en be-

quaam om alle veranderende bewegingen

onderworpen te zyn : en niet minder wer-

den de feive fterk en kloek. Hoe fou dam

(Kk z het



77^ r
L u c i a n ü s

Eet Danfen niet een van de aardigke dingen
zyn , die het verkant fcherpt, het lighaam
oeffent , de lienders vermaakt , en de men-
fchen veele van oude gefchiedeniken laat

geheugen ? Soo gy nu een deftige melodie
in ’tkngen begeert , waarfultgy die beter

vinden, dan by het Danfen ? allequade fou-

ten die ymant heeft, konnen hier door ver-

betert worden , wanneer al fulke quade
feiten als een hatelyk voorheek tot een leer

voor een ander vertoont werden.

Nu fal ikyts feggen , k geen meek te pry-

fen is , want kérkte en iagtighéit wél te

oeffenen , is wat aanteikens waardig : want
het is wat raars, datymant d’eenommeken
de kerkte van Herknies heeft , en een weinig

daar na kg als een fagte liefkofende Venns

vertoont.

Behalven dat een Danfer metde ycor-ver-

haalde gaven behoort begiftigt te zyri, diént

hy ook een goet Poëet en finger te wefën.

Hy moet een matige langte hebben , niet te

lang ofte kort,niet te vet of te vleilig , niet te

mager ofte fchraal. Die van ^ntiochien kei-

len de ©effeningen van het Danfen boven

alle andere dingen , foo dat fy daar feer a£r-

dig op geflepen zyn. Alsdaar een feer klei-

nen Danfer op het tooneelquam , en voor

Heïïor fpeelde, riepen fy alle uit eene mond

,

wy ken ^ftyctnafte: waar fullen wy feggen

dat Hcftor gebleven is ? Op een ander tyd

was’er een ander Danfer Campunea , welke

hy de Stads mimren kond , klimt daar over,

^ fei-
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feide c«n ander, gy hebt geen ladder van
nooden. Soo daar dan een vette voor den
dag quam,en hy fpringen fouw,wy behoor-
den,leiden iy, het Tooneel onderflutte heb-
ben. Als’er dan een fchrale en mager*
q.uam , hieten fy hem welvarent te zyn.
Ik breng dat niet voorom te lagchen , maar
op dat gy de naukeurigheit der natiën

mpogt bemerken , in ’t onderkennen van
fouten en deugden. Een Danfer dan moet
aan alle deeleadeslighaams buigfaam zyn:
wat aangaat de bewegingen der handen *

die hebben eenige gemeenfchap met Menu-

rins y Vollux , en Hercules , die hare deugden
in een hryd vertoonen. Den aanuenlyken
Schryver Herodom fegt , dat het geen men
voor oogenfjet, geloofwaardiger is , dan
het geen men hoort : en dat het Danfen niet

alleen gehoort, maar ook geilen v\ ert.

Het Danfenheeft foo veel kragt, dat y-
mant die op een vrous perfoon verlor fynde 3

fyn gefontheit wederom kreeg
,
ging daar

vrolyk van daan, even als of hy een Medica-
mentdaar voor had ingedronkeó , om fyn
vorige quellinge te vergeten. Wanneer het
Danfen tereerenvan Bacchus en andere gs~
fchieden , kon het volk heele dagen achter

een fitten, en vergetende alle andere dingen.

Behalven dat fy haar deugden moeten
hebben, zyn fy menigmaals niet Tonder
fouten j 't iy in

J

t fpreken , Danfen, of de
maat te houden. Ymant de Ouders van
Samnus Danfende , danhe daar by Saturnus *

(K k 3} die
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die fyn kinderen op at, en heft onheil dat

Thyeflen over quam. Een ander vergeleek

Semeley die door de blixem geflagen was , b

y

Glauce , die eenigetyd later is geweefl. Het

Danfen dan moet men in ’t generaal niet

veragten, maar die alleen , welke daar een

fout in begaan. Maar die haar Kunft wel ver-

rigten, moeten ook na haar waardigheit

geprefen werden. Derhalven moet dan een

banier over al van weten ,en een kloeke me-
morie hebben , een goet oordeel 3 en lig na

«en yder voegen,gemeenenbeleeft zyn,fyn

felven (volgens het Velftfe Orakel) kennen

:

alle fouten die hy in hem befpeurt , ontvlie-

den ; nemende een voorbeelt aan een ander >

'k Heb een Danfer geften , die feer ver-

maart en ook voorhgtig was.0 die door een

misverftand eengroote misdag dede, welke

wanneer hy den rafenden ~4jax fbude ver-

toonen ,
de maat in alle manieren te buiten

ging. Welke dapper dagen kreeg
;

ja had

fyn hoed de dagen niet afgeduit , fou defem

ongeluk kigen Ulyjfës ,
wel doot geflagen

geworden hebben. Vorders wierd al het

volk als uitfinnig met den rafenden ~4jax ,

fy fprongen , banden , en wierpen hare

klederen van dg. Het volk niet wetende

wat het te feggen was , namen alles ten arg-

den op. Die wat verdandiger waren , vvier-

den daar over befchaamt , iiende dat het niet

de fchult van ~4jax 9 maar de baldadigheit

des Danfers was. Deie was daar nog niet

mede te vreden , maar beging nog ytsdat

vry
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/ry belagchelyk was.Voortgaande in t mi d-

den der Raad$heeren>ging hy tuflchen twee

Burgermeehcrs litten , welke vreeioe dat er

ymant mogt komen,om hem aftefweepen.

$y verwonderden haar eensdeels, en lagten

anderdeels, om fyn ftoutbehaan. Men legt ,

dat doe hy weder by fyn fel ven quam^dat hy

door berouw te bedde bleef leggen : twelk

hy niet verborgen dede , maar maakte het

openbaar. Syn makkers begeerden , dat hy

het eens foude herdoen, maar gaf tot ant-

woort , dat het genoeg was , eens rafertd ge-

weeftte hebben. Dit is dan een weinigjen,

van ’t geen ik uit foo een groten hoop te leg-

gen had.*foogy nu in den lm hebt met my te

gaan, foo ben ik verfekert, dat gy u vermaak

daar uit iukfcheppé,en huppelen. Ik behoef-

je die woorden vtndrces niet voor te fingen;

Ik fiaverbaafi , dat gy veYtmft tfaideronfe

toovet- kruiden fe drinken. Gy lult ook fonder

twyffel vertraoh werden : gy fult geen Efeis

hooft, noch Verkens hert hebben , maar

een verhand dat vaher en geoehendér is.

Men fegt dat de Shngehuk van Mércmr {la-

pen doet ,
die hy begeert , en wederom doet

waken die k hem gelieft: alfoo fuit gy uw
oogen ook fonder flaap bevinden.

C r a t o. Gy hebt my , Luciane , daar toe

feenemaal aangeraden , nu kan ik iien en

hooren. Ik bid uw myn vriend, dat, foo

gy daar weder na toe gaat , onthoud om my
eens mede te nemen , opdat gy daar alleen

niet wyfer moogt van daan komen.
(K. k 4) b U’
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Gelubde.

Hy verhaak een Hiftorle tuffcben Diodes
en Bagoas , twee Peripatetife Pbilofo-

phen , of een gelubde wel Philofapheren

™ag-

PaMphilus en Lucinos.'

Pamphilus. Wf ^ar komt gy vandaan*
Lucine , dat gy foo by uw

felvenlagt? Gy fchynt onsaltyd blygeeftig
aan te komen , maar dele uwe lag wil wat
meerder in lig begrypen.
Lucinus. Ikkomevandemarkt,P^

pbile: maar ik lal maken datgy terftond ook
met my fultlagchen , wanneer iku fal ver-
telt hebben een woord-wiflèling van twee
Philofophen , die ik daar aanltonds gehoort
hebbe,

P a m. *t Is alreeds wat om te lagchen , dat

twee Philofophen met malkander in een
woorde-ftryd zyn. Alhoewel ik acht, dat
alles wel fonder een dikke neusen een paar

blauw oogen toe gegaan is.

Lu e. Watfegtgy? meint gy dat het foo

Uil toe gegaan is , daar fy malkander heele.

vullis-karren met fchimp-woorden op den
halsfmeten ?

Pam. Miiïchienvan hare difciplinenen

opinien, na haar oude gewoonte ?

L,u c.
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Lu c. Neen, het is al vry wat anders .*

want fy waren beide van eenefecte , en een»

der fchole , nogtans rees onder haar een

voornaam difpuit. Vorders deRegters die

daar over faten waren na de deftigde des Re-

publyks , de ontde en de wyfte van allen ,

by welke ymant hem foude fchamen
,

yts

ongery mts voor den dag te brengen.

P a Waarom fegje my niet in ’t kort

wat van de Taak is, opdat ik dan mede lag?

Lu c. Gy weet dat den OpperbevelheU
bereen feker falaris bedemt heeft aanyder

foort van Philofophen te geven , te weten

aan de Stojci, Tlatomci, Epfcureien onder allen

ook aan de Teviputetici \ lbo dat yder fedfe een

even grooten loon heeft. Vorderaals er een

gedorven fs , fuccedeert weder een ander

in fyn plaats, die daar toe met gemeens

ffemmen gekoren wert. Ook foo was dit fa»

laris geen Ofle-huid , nog gelyk de Poëet

fegt, eenofferhande: maar fy krygen jaar-

lyks tien dwifent ftukkengelrs ,om de jeugt

teleéren.

Pam. Soo is’t: ook foo feggen fy,darer on-

langs een gedorven is : een , foo ik gis a

van de Peripatetici.

Luc. Dat
Sswaar,het was’t puikje van allen,

waarom fy in de befondere ftad woord-ge-

meen warë.Tot nog toe was’er niet belagge-

Jyk onder haar begaan,als alleen, dat, dewy 1

fy Philofophen waren,het geit niet en moef»

ten achten : nktte min twideden fy daarom

foo heftig > even als ymant die voor fyn va-

(K k ƒ) ^
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derlant, of voor d’eer van lyn voorouders
flreden.

Pam. Hetiseen befluitder Teripatetiken

>

dat men het geit niet ai te leer moeite ver-

luimen, maar dat men die in de derderang
der goederen moeit Hellen.

L u c. Gy fegt wel, derhalven is haar dien
oorloog uit het vonnis der Ouden ontftaan

;

hoort nu wat daar op gebeurde. Daar waren-
der twee die over de lykfpelê van defen ver-

Horvenen woord-gemeen geworden waren*
en onder haar twee die malkander in krag-
ten niet veel en \yeken:te weten »ctien Diodes

den ouden
, gy weet wel wie ik rnein , dien

grooten twilienaar : By v/elke nog Bagoas

was* dewelke wei een gelubde fcheen te

2yn. Eerlt hadden fy ’t van de Leere , en doe
van de Beüuiten en opinien der Philofo-

phen ; elk toonde fyn proefltuk dat hy een
navolger was van ^riftoteles, foo dat d’een

den anderen in defe Itryd , niet en kon ver-

meefleren. Eindelyk Diodes quam daar op
uit* dat hy op het leven van Bagoas wat
fchimpte : en Bagoas aan hem wederom.
Pam. Met regt Lucine

,

want als ik daar

over gefeten had, fouw ik alleen gelien heb-

ben, wie de belle manieren had, en niet wie
belt en veerdigts difputeren kon.

Luc. Gy hebt het wel voor , ik Item

hetooktoe. Maar doe fy nu verfadigt wa-
ren van fcheld en fchimp-woorden , foo

feide eindely k Diodes dit , dat het onredelyk

was* Bagoas voor te Hellen , orri gemeen-
fchap
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febsp mét de Philofophie, ofdesfclfs fkl^-

riste hebben, dewylhy een gelubde was.

En dit foo een foort van menfehen daar

niet alleen van hoorde afgehouden te wer-

den, maar ook van het Heilige en de ge-

wijde Vaten. Kort , dat fy uit alle gemeene

volks- vergaderingen moeften blyven ,
too-

nende dat daar yts ongelukkigs by was,

voornamentlyk wanneer ymant dufdani-

gen 's ogtens tc gemoete quam. Hy hadde

diar veel woorden af, feggende , dat een

gelubde nog man nog vrouw en was , maar

yts dat met beide gemeenfehap had , en

a<ne het als een wanfchepfel in de natuur.

a m. Dit is feker een nieuwe foort van

'befchüldinge Lucine. Ik moet om foo een

vonnis lachohen Maar iweeg den anderen

daaropftil?

Luc. In ’t eerfbfweeg hy ftïl,maar daar na

begon hy meteen vrouwe flem te ipreken ,

feggende: dat Diodes hem ongelijk dede, dat

de Philofophie voor de Vrouwen niet uitge-

floten was.Hy noemde *4fpafia,Viotina, i har*

geiU op , die fyn faak defendeerden : met

nog een gelubden ~4cadetnicut 9
geboortig

uit Gcdlien , die een weinig voor onfe tyd

een groeten naamby óc Grieken bM. Vmks
wilde hier voor eers fïök in k wiel brengen,

en fulks beletten 5
halende op Ygécn mceft

van de Sioïci ,
voornamentlyk de Cynici , om

te lachchen gèfegtwas > wegens de onvol-

maakte lighamen. Het p'rincipaalfte van

de faak wal, of foo een gelubde- bsduaam

JVL 6) was
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was om te Philofopheren , en opligt over

kinderen te hebben : Want een Philofooph

behoorde alle deden des lighaams te hebben,,

voornamentlyk een langen baard,om eenige

aanfieneiykheit daar meete betoonen, en dat

hy niet onwaerdig moet fchyne die tien dun-

fent dragmen van den Veltheer te ontfan-

gen. Ook dat die gelubt zyn , erger waren

dan die van natuuren gelubt waren : Want

die nog wel wat mannelyksuitgerigt had-

den. Dat de gelubde de Kraijen gelyk wa-
ren, die men nog onder de ravens nog on-

der de duiven kou rekenen. d’Ander ant-

woorde'daar tegen , dat men in dat geval

niet en handelde van de figuur des lighaams,

maar van des felFs deugden en goede hoe-

danigheden. Hierover citeerdemen *4rifto*

ttltSywelke fig verwonderde over den gelub-

denTyran Herwed uit beamen geboortig:foo

dat hy hem gelijk de andere Goden ofiec-

de. Bagoas dede tda3r nog by , dat een ge-

lubde bequamer was om de Jeugt te on-

derwyfen , en de Spreuk van Socutts haar

niet toe en quam , want fy geen noot en

haddenom de jonkheit te verleiden. Wat

aangaat de Baard , die vvifthy al wel te

èefiendeeren [: Want foo men een Philc-

fooph uit de baard moet kennen , lbo be-

hoort een Bok voor al de voorgang te heb-

ben. Daar hond nog een derde by (wiens

mgam rk fwygen zal) Wel Regters,feide hy,

defe gelykt uiteilyk wel met een vrouwe

Hem j en voorts een gelubde *
maar foo y-

manl
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mant fegt ik fyn kleederen ontdekt , fal hy
ft kerweleen man gelyken: of fy moeften

liegen, diefeggen dat fy hem fomtyds in

overfpel bevonden hebben. Dit gefcgt zyn-

de ,
begonden fy alle te lachchen. Vorders,

Bagó'as v vierde nog meer hier door ontdelf,

vverdende blonten blauw om het hooft, en
'

het koude fweet brak hem uit , befchaamt
zynde dit overfpel te bekennen 5 evenwel
durfte hy daar niet tegen feggen.

P AM. Dat is feker om te lachchen ge-

wed! , *c welk uw geen kleen vermaak
toegebragt heeft. Maar wat feiden de Reg-
tersd 3 ar af?

L u c. Sy konden met elkander niet over-

een komen .* (ommige wilden , dat men
hem foude bekyken , even als men de Sla-

ven doet , wanneer fy verkogt werden*
dan bdiet menoffy tothetvverkbequaam
zyn of niet. Andere velden een vonnis dat

fecr belachchelyk was , fy wilden dat men
eenige vrouwen uit een Bordeel huis foude

halen, en laten die met hem eens een kuns-

jen doen : daar fou een van de oudde
Rigtersby Haan , de welken agt fou nemen
of hy fyn dingen wel dede. Doeberften

fy alle uit iir lachchen
, jawas niemant

tegenwoordig die hem de buik van lach-

chen niet feer en dee. Men helde de faak

uit om daar over na Italien te fchryven. Nu
was den anderen vol meditatie om een

goede befchuldinge tegen hem in te ftellem

Daar-en-tegen was Bagoaf een man > en
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dee daar fyn neering mede. Dit is het befte

deel , my n vriend , in de natuur kunde ,

die niet tegen gefproken kan werden. Der-

halven wenich ik, datmynSoon, die nog

heel jong is ,
geen geeft of taal alleen en'

heeft ,
maar voornamentlyk het teel-vverk

tuig fix heeft om kinderen te teelen.

LU c i
.
A N i

Minne.

In defeSamen-fpraal^wert van bet Mimen en

des féljs vermaal^ g\tfprollen.

Lucinus, Th eomnestus.

Lucïnus rzY hebt myn ooren met het

^ minne fpel , lieve Theomnefle,

in’t begin van de dsg al vergenoegt, ik die

lang door de ftudie vermoit was,ben door uw

fotte woorden verquikt. Mynkragten fyn

te fwak , om geduurig te ftuderen. Myn

arbeit verlangt om een uitvlugt te hebben-lk,

heb door die dartele woorden. in den mor-

genftunt , my wonder verquikt. t Scheelde

weinig of ik heelde my in ^ri(iides te fy n ,

die met die Milefift fpreek woordjes ioo

doornait was. Ik ben bedroeft , by uwe

liefden >
daar gy foo ampelen ftofte had ,

datgy loo vroeg uitfeheide: wy fwerenuw

•byTenm, foogv ons daar in vergenoegt hebt

met fpreken s \tfy dat uw een mannelyke

hitte ? of by Jnpitet een vrouwelyke lu

over*



övergekomen was , dat gy fuik eens her-

heugdetjOm dat optewekken. Want wy Tul-

len eenFeell tereeren Hercules hebben. Gy
fy t niet onbewufl: hoe heet en genegen die

God tot Venus is. My dunkt dat hy leer ge-

willig een ofïerhande van fulke woorden
foude aannemen.

Theomnestus. Gy foud eerder, Lucine 9

de baren van de zee en de dikke neervallen-

de foeuw tellen , dan mijne liefden door-

gronden.Ik mein haar Pylkokeral fchoont-

jes uitgeleegtte hebben , wantals fy naan-
dere Tullen vliegen , Tal de ontwapende
regter hand haar leelyk uiilaggcn. $oo ras

ik onder het getal der jongelingen gerekent

wierde, ben ik altijd met dees of gene lief-

de gequelt geweeft; d’eene gedaan lijnde,

bekleede weder een ander de plaats. Eer
d’eerheop houden, beginnen weder andere.

De Lerntfife hoofden lijn duifentmasl meer-
der dooreep verwart dan de geduurig we-
derom groyeode Hydra,ó ie niet van nooden
hebben de hulp van Jolaus Men is niet ge-
woon vuur met vuur te bluffen. Soo een
vogt oogige muis-oog woont binnen in my a

die alle gedaanten na lig trekt, engeeniins

verladigt kan werden : Ik denk geduurig
by mijn lelve, wat vooreen gehoortheit

van Venusdit wefen mogt. Ik ben niemant
. uit de Heliaden , nog uit de gefchillge Lem~
niaden , nog uit geen boerCe Hippolytus met
lijnbarfe wynbrauwen > dat ik deonverfa-
«delyke toorn da' Goddinne op myfoude ge-

laden hebben. Luc.
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Luc. Houd maar op Themnefle van de

moyelijke verfierde antwoorde. Houd gy

uw oog aualyk over lbo goede fortuine >

valt het uw fwaar met fulke ioete Dames

fpraak-gemeen te fijn ? foud gy ook wel

een purgatieof een klifteer tegen uw fiekte

van nooden hebben ? Wantgy fchyntdoot-

krankvan minne te fijn. Set vvy die gekke

Inbeelding uit uw gedagte , en agt dat

gy gelukkig fijt , dat God uw die vuile

land bouw niet op gelegt heeft, het geduu-

rig reifen en over zee fwerven der kooplui-

den , ofeen foldate leven uw ten lote geval-

len is.Defe foete kampvegterie isuw forg.al-

alleen .datgy fray in fyde en purper gekleed

gaat, en uw hairlokjes vol van riekende

poijer effentjes hangen. Demmnel'ykeb.y-

iigheden vermaken u , en uw foete tand is

iuftig na de drank- TervvyT gy proeft , fijt

gy vol hoops : als danuw wenich voldaan

is, enuw wit bereikt, dan geniet gy, daar

gylantr nagedorft hebt. ’tGeen al tegen-

woordig is en toekomen fal,kittelenuw met

even groote luft. Een weinig re vooren , eer

gy die naam-regifter (gelyk ook by Hepo-

dus te vinden is) ophaalde, hoe hefelyk

lonken uw die oogen. Uw ftemmet,e yvas

foo teeder en foet , als dat van Lycatnb* dog-

tertjen: uit het gewaad was ligtelykte be-

fpeuren , dan niet haar, maar ookdesfelfs

geheugenisbemindet. Maar vvatnutfchept

gy uit die reife diegy volgens^ gedaan

hebt, verbergt niemor ons bidik uw.: wilt

Her-
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Hercules in defe offerande niet te kort

doen.

T h eo m n. Defe god-is een (lier- eter, I«-

cine , weinig verrnaak fcheppênde in offer-

handen, uit welke de foete geur hem niet

in de neufe open ftygt. Maar na dat vvy fijn

jaarlykfe feeft-dag houden, fyn mijn ver-

tellingen , die ik van den vroegen ogtent af

begonnen heb, nu tot genoegfaamheit ge-

komen. Laat nu uwe fang-goddin, van hun
gewoone ftudien vry zijnde , fig defen dag

met die god vermaken. Weeft my eens een

onpanydige regter, wyl ikfie dat gy nog
aan d’eene nog aan d'ander fijde meerge-
neigtfyt, welkgy beter agt te zijn, dieop

manneir verheven ofop vrouwen. Wantik
ben van beide zijden even gelyk gewond,als

ofhet op een fchaal gewogen was , foo dat

ik tot beide grootelyks geneigt ben. Gy »

dienu buiten difnood-lotfyr s fult dat beft na

uwoordeel konnen overwegen : ik bid der-

haiven , mijn goede vriend , datgy fonder

doekj es daar om te vinden , regt uit fpreekt

foo als het op uw hart legt.

Luc. ’k Geloof dat gy my fcheert The-

emnefle , ot dat gy meint dat defe vertelünge

j
okken is. Daar is fonder lagchen al vry wat

ernftigs in . Ik heb daar , niet lang geleden

»

een preuf van gehoort, tuftchen twee per-

foonen , die daar groote gefchil-fpraken

over hadden , welke my nog vers in de

memorie leggen, en weinig daar by mijn

felven overdagt, hare genegentheyt waren
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gefchillig met hare redenen, even als gy,
dies fn-agts met geruHheit wakker biyvende

,

dubbelde profyten trekt: d’eene zegende

de groote drift beeHen, en d’ander her kleine

witte vee. d’Rene was boven maten op de

jongen verlieft , agtende het Venus-fpel als

yts afgryflyx ;
maar dender was na de vrou-

wen als rafend. Ik kon ’tmet geen woor-
den uitdrukken , wat een vermaak ik uit de-

fe twee famenilrydige liefden fchepte $

my dunkt dat de klank des gefpreks my als

nog in de ooren fdiettert , want het niet lan-

ge geleden is. Alle kyf-woorden uit de weeg
Hellende, fal ikje van Hakje tot beetje ver-

tellen , wat my van beide bejegent is.

Th. Ik fal opHaan en regt over uw fitten,

JÊacides verwagtende , tcrwyl hj met fyn

veerfen eindigt. Singt gy ons een deunt] en

der oude minne glori.

Luc/t Gebeurde eens op een tyd dat ik met
een tweeriemig fnel varent fcheepje (welk
deLiènmers fy ndejanifche vol ken hebben)na

halten foude varen, als de tyd begon te naken

dat wy te fcheep moeiten gaan,foo bad ik al

de vaderlantfe góden , enden behoudenden

Jupiter , dat ik myn reife voorfpoedigmogt

verrigten
j dit gedaan fynde reed ik met

mijn wagentje buiten na het khiptoe. Aan
alle mijn goede bekenden adieu geiegt heb-

bende, (want ik wierde vaneen groote Heep

wyfe luiden, die feer noode van my fcheiden

wilden , uitgelei gedaan )
ging ikr op het

fchip nevens het roer fitten j wy roeiden foo
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allenxkens na her diep toe, doe begonder een

moy koeltjen te waaijen , fy fetten de Mail

op , fy bonden de Spriet aan de rnarich

,

fy haalden de Seilenop , doe voeren wy foo

fnel als een py 1 uit een boog. Ortdertunchett

\ geen met jok ofernft ons wedervoer is

te lang op te halen.De kuil van Cicilien verby

hinde ,
quamen wy aan deboefen-zee van

Tarnph lien. Buiten de gelukkige Chelidomer

deeind-palen van out Griekenland ,
lijn wy

niet Tonder groote moite te boven gekomen j

aan yder Stad van Lycien leiden wy aan. Ons

felven met eenige foete praatjes en fpreukjes

vermakende , tot wy quamen by Rhodus

die de Sontoe geheiligt is ,
alhoewel jegen-

woordtg niet een enkelen baarblykelyke

voetftap van’t voorig geluk te vinden ïs.On-

dertuffchen haalden het bootsvolk en de

roejers het Schip op’t lant, Gaande eenige

tenten op aan de Grand.

Ik kreeg terwyl een goeden herberg reet

over den Tempel van Vionyfius

,

doe ging ik

de Stad met groot vermaak bcfigtigen. Uit

is voorwaar een Srad van deSon ,
door lyn

nettigheit met de Son overeen komende.

Op de wandelplaatfen van Ptonyfus Tpar, te-

rende , fag ik de Schilderien, die oude ge-

fchiedenifien by myri felfs herdenkende.

Daar quamendcY terGond twee a dry welke

my die gedenkGukken uitleiden. De eerGe

wiG ik felfs bygiffing. Na huis gaande, ont-

moete my een leer familiare goede kennis,

die ik mein dat uw niet onbckent is, te vve-
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ten Charicles van Corinthen die fchoonen
jongeling, die fyn felven fomtyts blan-
k?t> om de Juffertjes- , mein ik, te be-
lieven. By hem was nog Cdïmatidas van

henen , die in manieren en gewaad vyat
flilder is. Want defe was een overfte ïn
openbare fpraak-redenen , en Advocaats fa-
ken. Hy was genegen tot oefïeningen des
Üghaams

; foo fecr de Worftel-fpeelen niet
minnende * als wel de Kinderen die hg
daar vertoonden*: op welke hy uitnemende
yerfot was.Hy was Vrometheus niet veel gunl-
tig om de Vrouwen die hy gemaakt had

»

tegen welke hy een grooten haat hadde.
Doefy my van verre in ’t oog hadden, hap-
ten fy leer verheugt na my toe: my met
een groet ontfangën hebbende , begeerde
een yder dat ik by hem loude komen. Doe
ik hoorde dat fy daar een woord-wifeling
onder malkander van hadden , foo feide ik,

heden moet ik by ulieden blyven, opdat
uwe twih niette hoog en worde. Ik ben
van mening hier twee a dry dagen te ver-
bly ven , derhalven wil ik met ulieden daar
wel eens vVoordgemeen van zijn j wy wil-
len looten wie cTeerhe beurt fa! hebben.
Dit haar feer behagende, was ik die dag
meefter van de maaltyd , de tweede Calli-

cratidas , en daar na Charicles : fy hadden op
de maaltyd vry veel kollen gedaan , 't welk
teikenen waren van genegentheit t

r my-
waarts. Defen tbenienfer had feer veel

fraije Jongens, die hy foo lange hield tot

de
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debaard begon uitteloopen: want alsfy

gebaard waren, maakte hy daar van Öif-

penfiers en Voorforgers van fyn Landerijen,

die hy testbenen had. Achter Charicles volg-

de een heele fleep van danfende en fingen-

de Vrouwen , en geheel fyn huisgefin , even
of het op een Feeft van Ceres hadgeweeft.
Daar vvaé niet een manby, als een klein

Jongetjen dat men op d
?armen droeg, met

een Hok out Man , zynde de Kok , by wel-
ke geen jaloufie was. Defe waren Teer veel,

en openhertig.

Als het tyd begon te werden , dat vvy
wederom Zee kiefen fouden, bepraatte ik

Haar om mede na Italien te varen. « Als vvy
ontrent Gnixtum quamen , lagen vyy het

fchip ten anker want vvy waren begeerig

de Tempel van Vertui te fien ( vermits dat

venusagtige en minnelyke van de vaerdig-

heit en gefwinthéit van Traxiteles daar feer

geroemt vvért: ) vvy quamen ftilletjes aan
land; ik geloof dat de Goddinne feifs ons
fchip beftierde. d’Andere waren befig met
de wapenen : defe twee lievende wat aan
een üjde Hellende, ging ik Gwcfoeenspp
en neer wandelen , niet Tonder lachchen
van diepottebakkeragtigedertelheit in een

Venus-ftat . Als vvy ons in de wandelplaats
van Soflrattis vermaakt hadden

,
gaven wy

ons aan den Tempel van Vernis. Caïlicmidas

fag tegen fyn dank dat Vrouwen-beeld , en
had daar voor liever de Tbefpienfer Cupido

gehad. Soo ras vvy in het Vernis bofch qua-
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men , vvierden wy van de foete Winden
geblafen. De helderheit en dat oppedigt,

quam niet op een onvrugtbare en fteenige

grond neder ichieten , maar om dat het Te-

ms toequam , meer als gemeen vrugtbaar,

dragende fagte vruchten , enwyd geblader-

de boomen , die de lugt als rontom beka~

merden. DsMyrten groeiden daar in menig-

vuldigheit, om dat die van Vernis hare Juf-*

frouw gemint wert. Alle boomen waren

feer jeugdig en jong met nieuw gefchpten

hout; tudchen welke verfcheide foort van

heeders geplant waren, die evenwel geen

vrugten droegen : niettemin foo hadden

fy hare fchoonigheden, voornamentlyk de

Cypreden , en Tlatamts boomen , die cierlyk

in de hoogte opfchieten. Onder defe daat

de overloopfter van Vernis , de Laurier boom,
die rontom met de.minnende klim bekro-

pen vvert , van welke ook de vrugtbare

vvynranken , met haar overvloedige klau-

wieren afhangen. 't Is feer vermakelyk Ve~

ms met Bacchas vereen :gt te den , der fel ver

vermenging krygt een foetigheit. Want foo

fy van elkander gefcheiden werden, is de

minne kout. Onder defe dikke fchaduvven 8

waren aangename kelders , ten gebruike

voor die daarbinnen haar mailtyt houden.

Want daar vergaderde veel volks uit de ftad *

om vvaarlyk het Venus-ipel te onderdaan.

Als wy ons met defe gewaden genoeg ver-

maakt hadden,gingen wy van binnen in den

Tempel. De Godinne dond felfs in’t mid-
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den 5 uit Tarifen Marmer gehouwen , voor-

vvaar een deftig huk vverks, en met een

geflmuieerde lag toelagchende. Haar ge-

heele fchoonheit is naakt , fbnder eenig

kleed aan te hebben : behalven dat fy met
d’eene hand haar fchaamte quanfuis bedekt,

De Meefter van dit ftuk heeft uit defen har-

den Marmer alle leden fyn volle poftuur ge-

geven. Charicies begon bynauitfinnig, en als

rafend te werden: ó Mars>feide hy,gy geluk-

kigfte der Goden , die om harent wille in de

banden zytgeknevelt geweeft. Daar mede
liep hy als rekhalfende met volle lippen na
haar toe om haar te kulTen. Callicratidas daar

by baande,en flillefwygende, verwonderde
hg daar over. De Tempel heeft twee deu-

ren , op dat het kykende volk van alle zy~

den foude konnen indringen om te lien.

Wanneerwy haar van agter wilden hen >

gingen wy door de andere poort , van agter

in den Tempel : de deur wierde terhont van
de Deurwaarder,die men meint dat ook een
vrouw is, toe gefloten , wy honden doe ver-

heit over de fchoonheit des beelds. Defen
onfen ^éshenienfer, die eerft ftilfwygende fag,

foo ras hy de deden keek, die de kinderen

meeft vermaken , wierde daar nog veel uit-

finniger op den Charicies

:

lieve Hercules , iei-

de hy,wat een uitnemeotheit van fehoudersj

hoe bol en poefeligzyn de iendenë,vullende

de handen des omyattenden ? hoe rond haan

de billen, hoeaardigvan vet doormarmert ?

men kan met geen tong uitdrukken., hoe
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^oet de knepen der billen by een gevoeg*
*Èyn. De dijen en fcheen beenen fyn feer
net op haar maat regt overeind gefet Op
-ibo een wyfe haat Ganymedes in den Hemel

,

wanneer hy Goden-drank voor Jufiter
fchenkt. Als nu Callicratidas metsen Godde-
lykheit aangeblafen was , fcheeide het wei-
nig ofcbaricles had door al te groote verwon-
deringe byna verhyft, Daar begon foo eeni-

ge vloeijende hohè uit fyn oogen te drup-
pen. Na dat hy hg in h verwonderen nog
niet voldaan had,hen wy op de dye een vlek,

gelyk een fpatfel van flyk op dekklederen

,

agtende datiiteen fmet was tuhchen de an-
dere fchoonheit der Marmerheens. Ik fei-

de, gelyk het waarfchynelyk was, .de aart

van de heen tezyn.* 'twelk wel meer ge-
beurt. ’t Was ook de wysheit van Traxiteles

.

9

<iathy de mismaaktheit defer heen wih te

brengen op die deelen , daar 't minile op te

feggen viel. Maardemeit, dieby ons hond

,

verhaalde onsyts wonderlyks. Daar pleeg
een jongeling, feide fy, van een goet geflagt

geboren, menigmaals op de Godinnete ver-

lieven: en wyl hy dikwylsgeheeledagenin
den Tempel bleef, icheen hy religieufer

als een ander : want hy quam hier
5
s mor-

gens vroeg, (eerde Drommel fyn fchoenen
aan had,) en wanneer de Son weder onder
gegaan was, ging hy weer naar huis $ de
gantfche dag^door fat hy overde Godinne,
haar geduurig heroogende aanhende. Sy
begon, fegthy , fomtyds fooeenigduiher

ge
*
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gelaat te maken , als of het teikenen wa-
ren van Minne-klagte. Beweegt zynde*

wilde hy defe moeijelykheit van fyn fchou-

deren af fchuiven , hy fprak de Godinne

aan, en telde vier taerlingen vaneen Uby-

fehe Geit op de tafel , en alfoo fpeelde hy op

hoop. Soo dikwyls hy geworpen had , het

geen hy begeerde , voornamentlyk wan-

neer de Godinne hem gunftig was , foodik-

wyl daar geen gelykeoogen vielen , bad hy

haar aan : hopende verkregen te hebben^

’kgeen fy begeerde. Soo hy nu (gelyk het

gebeurt) wat geringer gefmeten had , en

een flegte werp hadde ,
vervloekte hy de

Gtiiders , als ofhem groot leed gefchiet was.

Wederom werpende , verbeterde hy 't gene

qualyk gevallen was. Als nu fynhertenge-

negentheit meer ontfleken wieme, fyn alle

woorden gegraveert,en gelyk als yder boom

gedwee was , alfoo voor* raamde yder baf!

defchoonigheitvan Vems. Tuxiteles wierde

gehouwen als een anderen JufiteT : al wat

hy koftelyks t’huis had , fchonk hy de Go-

dinne. Eindelykberften defe heftige gene-

gentheden in een uitfinnige rafernie uit.

Dog hy vond remedie tot fyn voldoening.

Als de Son begon onder te .gaan , foo ver-

borg hy fig heimelyk agter de deur , foo dat

die daar tegenwoordig waren , hem niet

fien en konden $ hy hield hg daar feer flil »

fyn adem bedwingende» Na gewoonte trek-

ken de Tempel- Meefters de deure toe, maar

defen nieuwen «Jnchifes was binnen gefio-

ll Veel. (L D tei
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ten. Maar wat fa 1 ik het behaan van defe
heimelyke nagt t’ontdekken? de voethap-
pen van fyn minnelyke omheliinge waren
des anderen daags kenbaar, hebbende die
Godinne die vlek , zynde een teiken van
t geen haar wedervaren was. Men meint
datdefen jongeling fig uit mifmoedigheit
vanboven neder van de klippen afin de Zee
heeft laten vallen , want hy daar na niet

meer te voorfchyn gekomen is. Terwyl
defe Meit dat verhaalde , begon Cbaricles

luidskeels te roepen : ïieteens , leide hy, het
vrouwen-beeld alhoewel het heen is, wert
evenwel gemint. Wat lou men doen , dat
men foo een levendige lag, fou niet foo een
nagt foo veel gewaardeert werden , als de
gebied- haven van Jupiter? Callicratidas grim-
lagte daar over: wy weten nog niet Chm*
des , feide hy

, of wy niet meer diergely-
ke praatjes te TbefpienTullen hcoren. Defe
Vènus, daar gy uw' foo over vergaapt , is

daar een onfeilbaar teiken af. Öp het gene
Cbaricles vraagde, dunkt my, dat Callicra-

tidas wyfelyk antwoorde. Want hy feide,

dat , wanneer als defen jongeling de tyd
van een nagt tot fyn wil gekregen had 9

hy ligtelijkfyn voldoening had, want hy
aan het Marmor hing als de jongens: wil-
lende feggen , dat Ty van voorcn met haar
teekwerk niet doen enkonnen.Veele woor-
den fonder verleiding tegen malkander uit-

gefpouwt hebbende, quam ik daartuhchen
beiden , feggende: .mannen broeders, vvilt

v vat zediger vvoord-v vhTeling doen : want
_ , een
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een betamelyke Wet komt de Geleertheit en
de Wysheittoe. Houd op van defe praat, en
doet beide daar een foet verhaal af, want
daar is nog ty ds genoeg eerwy fcheep gaan.
Defe ledige tyd konnen wy dan in vrolyk-

heit belleden , en tot die dingen wenden, die

I
ons metpröfyt nuttelyk konnen zyn. Laat
ons hier van de Tempel gaan (want daar

[

komt een groote troep volks , mifïchien

;

uit godsdienfligheit) en by een van die

maaltyden fitten, op dat wy met flilte en
vermaak hooren mogen , kgeen een yder

j

falby brengen. Onthoud, dat die van daag
overwonnen fal worden , en ons hier na-
maals niet meer moeijelyk fal vallen.

.

Dit fcheen haar te behagen. Wy gingen
uit, ik was verblyd, enfonder forgen : fy

ondyrtuffchen gingen vol gedagten , al haar
Muife-rieflen die fy daar van in de kop had -

den, t’onderfle boven halende: even als

oFer een Koninkfchap aan te vaarden, of

|jj

eer^ heir- leger ten flrijde te voereö was.
Nadat wy onder een dikke fchaduwe ge-
gaan waren, om de brandende Son te wy-
ken, gingen wyflilletjes neder fitten. De-
fe plaats is feer aangenaam , feide ik ,

(want
de flapels fongen boven ons hooft) fittende

in
5
t midden als Rigter , die Elicea met haar

Wymbrauwen voor my houdende. Een
wierp het lot wie eerfl beginnen foude*

:

"t welk Charicks te beurte viel. Wanneer
hy het voorhooft en het aangelicht wat
gevreven had,begon hy in defer termen:my»

( L 1 2 ) ne
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ap,beden roepen uw lieve Venui tot een

Vrouw en helpfler. Want alle werken,
foodaar maar het minde drupjen van uw
over oeademt wort, dat fulx onverbeter-

lyk is : ook hebben uw de minne-fpreuk-

jes onder anderen hoog noodig. Gy fyt haar

ingeboren Moeder. Gy fyt een voorfpraak

der Vrouwen, en een Vrouw der Vrou-

wen. Geeft de Mannen dat fy Mannen
bly ven

,
gelyk fy geboren fyn. Ik aanroe-

pe in ’t begin myner redevoering uw als

een al-moeder aan , en Wortel -ichietfïer

vgn 't gahtfche ménfch geflagt, roepende

tot getuige ’t geen ik voorgeftelt heb. De
natuur des heel - al fy heilig , welke de

hooft ftoffen van Vuur, Lugf, Water en

A^rdet’faam gefchakelt, enden levenden

adem ingeblafen heeft. Derhalven weten
wy dat wy een maakfelzyn uit vergankely-

ke floffe, en dat ons een kleine levens- maat

door het noodlot uitgereikt is : fy heeft uit-

gevonden dat d’eene ondergang des anderen

geboorte foude zyn. Soo dat by geduurige

involgingenhet menfcheiyk geflagt altyfl

in ’t leven blyft. Want de mannen heeft fy

gemaakt als een eige grontveftder zaden ,

en de vrouwen als des felfs voetfel. Doende
by yder geflagt fyn natuurlyke teel- drift,foo

dat die beide tTaam verknogt zyn, haar een

Heilige Wet inboefemende, dat fy by elkan-

der moeten blyven , met haar natuur te vre-

denzynde, op dat geen vrouw de aart van

een man foude aannemen , nog de man we-
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derom vervrouwen fou. Derhalven is de by-

eenkomft van Vrouwen en Mannen tot op

deletyd byopvolginge in fwang gebleven .*

geen man lal leggen dat hy uit een man ge-

boren is. Onder twee eerloftige namen blyft

alle eer des genen , die fyn vaderen moeder

even gelyk eert. In *t begin, wanneer het

leven in den Helden-ftaat was, en de goedé

deugden oeffende, gehoorfaamden fy de na-

tuurlyke Wetten. Doe vereenigden ly né.

haar ouderdom met de Vrouwen , en de va-

ders hadden edelmoediger kinderen. Wei-

nig tyds daar na van de grootheit tot diepen

afgrond der welluften neerlhppeude, heb-

benie nieuwe en omgekeerde wegen uitge-

vorft. Defe wellüft is wonderwel ingewik-

ke lt. Ymantis dan d’eerüegeweell die fya

moeder aanfchouwt heeft als een Vrouw,uit

een van beiden defer oorfaken , of dat die

hem door kragt van een Dwingelandie hem
foo gehaaft , of met eenige loofe en lifti-

ge woorden aangelokt heeft : een natuur

komt overeen ineen bed: als fy malkan-

der aanfien , werden fy niet befchaamtover

geen gedaan wert. By de fteenklippen ,

zaijende 5 fegt men , krygt men een grootc

wan-naam voor een kleine vreugt. Men fou

feggen dat de doutigheit felfs des Dwinge-

landifchen gewelts foo ver ingekropen

was, datfe de natuur door het yfer , alsbe-

kerk-róoven.De mannelyke Manheit uitge-

put , en uirgemergelt zynde , htbben fy

overvloedige maten van welluft gevonden.

(LI 3) SJ
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Syzyn ongelukkig en ellendig
, en fchy-

nen wel kinderen , wylfe geen mannen bly-
ven ; fy hebben een twyfelagtige verbor-
gentheit van een dubbele natuur : wanfly
niet bewaart werden , wa'ar toe fy geboren
zyn. Het jeugdig bloempjen dat fy hebben,
verwelkt eer fy tot rypejaren gekomen zyn.
Outwerdende, acht men haar alsdekinde-
ren , zynde van alle maqnelyke minen ont-
bloot. Diefchelmfchefagtigheit, deMeef-
teres van alle ondeugt, bedenkt de eene
fchandelyke welluft opdonder, en vervalt
tot een liekte die geen betamelykheit meer
heeft 5 niet langer wetende wat dertelheit
en vuile befwalktheit is. Dat ymant hg by
de voorllenigheit hield , en een vallen voet
had ,welke een Wet gemaakt heeft , fouden
wy ons vergenoegen met de by-een-komf-
ten der Vrouwen , en alle vuile fmetten af-

gefondertleven. Voorwaar de Dieren , die
door geen boofe lullen konnen verkeert en
bedorven worden, leven onberifpelyk. De
Leeuwen liet men niet woeden tegen Leeu-
wen : want als haar Few genaakt , voldoen
fy hare Juli met haar wyfjes. De Stier be-
vrucht de drift der Koeijen , en de Ram
fyn heele troep. Wat meer ? gaan niet de
wilde Swynen na haar holen? en de Wol-
ven by de Wolvinnen Om meteen woord
te feggen : niemant van de Vogels, nog van
de Dieren die op de Aarde zyn, fal’t man-
netje met het mannetjen te famen komen;
maar fy blij ven al onder de onverbreekfame

be-
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beflüiten der voordenigheit. Maar gydie-

den , ó vergeefs Wys-gercemde, een dier

dat waarlyk liegt en boos is, de menfchen

die door een nieuwe fiekte fondigen , fmaat

gy niet met elkanderen ? Met wat een dom-
men en blinden yver dwaalt gy van 't geen

gy hoordet te volgen ? als yder een fyn beft

dede, fbu daar niemant van een andere foort

overblyven. Hier uit wert weder die reden-

voering voor de Socratici gebooren, waar

door het gehoor der kinderen bedrogen

I

wert, die nog- haar behoorlyk redenkave-

lerid veriland niet en hebben : maar dat nu

door de voordgtigheit op den hoogden trap

gekomen is , kan niet ligt onttrokken wer-

den. Sy verderen een fekere Hels minnen :

dog wyl fy de fchoonheit des lighaams

vreefen te verheven , noemen fy haar Min-

|
naars van de Deugt: waar over ikmy me-
nigmaalsteberden meende te bgchen. Wat
komtu over, gyalte iwaarmoedige Wys»

geeren : dat gy , ’t welk al lang een proef

van dg gegeven heeft, gy die grys en out

zyt
,
getuige van de Deugt geeft, fulks foo

verwaarlood : alledefe groote liefde is op

een jongeling , dewyl nogtans in hem de

reden en de kragt om te oordeelen
,
geen

plaatshebben ? ïs hier toe een Wet, dat alle

wanfchapene en der quaatwilligheit gedraft

werde , en ’t geen fdioon is , regel regt als

goet en eerlijk geprefen werde ? maar na

’tfeggen van den grootenTolk der waar-

heilUmerm : een ander fteekt minder uit met

(Ll 4) m
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Uejfelyke mond , maar God geeft de gedaante m
Deugden te [preken , dis hem pen , werden met
woorden ge(Ireelt: hy [preekt [elfs onwrikbaar *

vermengt met liejfriyke [chaamte ; in't midden
van allen \ijnde , is hy uitftekende van aanpgt:
door de Stad gaande , wen hy aangepen als een

God. En weder op een ander plaats fpreekfc

hy: binnen uw lighaamwoontgeen \iel. Voor-
waar dien manhaftigen Ulyffes wert meer
geprefen als dien fchoonea Nimts. Hoe is

het dan met de Wysheit > Regtveerdigheit

,

en d’andere Deugden gelegen , die onder de
volmaakte en w.elbeherfende mannen , als

een erf-order gekregen heeft ; uw komt
geen minne toe ; die fchoonheit in de kin-
deren , maakt die wel een igegroote inner-
lyke bequaamheit? Wie fal de deugt var*
*Alcibiade% voor goet keuren, wanneer hy
de Beelden der Goden om verre hief, en
met die geroemde woorden in de Eleupnip
feeftelykheit grafieerde? Wie fal getuigen
dat hy een minnaar isgeweeft, als .Athenen

verraden , en'Decelia- met dikke muuren
verilerkt wierde, en fyn gantfche leven in?

tyrannye uitbrak ? maar tot dat fyn baard

(volgens dien Heiligen Vlato) nog niet uit*

gebroken was , wierd hy van yder bemint r

maar na dat hy van een jongen tot een man
geworden was, wanneer fyn verftand en
begryp begon te vermeerderen , wierd hy
van een yder gehaat. Wat willen fy door
vuile genegentheden van woorden fig de

ühaamte tos-eigenen, daar de fchoonheis

des
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des lighaams meer een innerlyke deugt van

de Liefhebbers der jongelingen genoemt

wérd, dan van de wij fe?

Dit ff dan genoeg om niet met al te

grooten ialouhe gewag van die naam-iug-

tige Mannen te maken. Van al te grooten

leer* drift', fal ik tot uwe leer-dritr neer-

klimmen Callkratida ,
ik falKwy ten dat de

Vrouwelyke het overwint van de gemeen-

fchap der Kinderen. Voor eerft fal iktoo-

nendatde altyd blyvende vermaken beter

fyn , dan die voor eenige tyd alleen haar

duur hebben. Een flille verby vliegende

wellull, eer men te degen weet wat die is*

wort opgehouden. ’tGeen blydknap vei-

wekt, hoe die meer vermeerdert werthoe

beter. Och, of die fpaarende Spaar-god-

din den draad onfes levens foo vroeg niet at

en fneed ,
enJn defe levens-ty d een geduuri-

o-e genoegfaamheit was, fonder dat er ee-

nige qualen of ontdelthéden der linnen

quamen. Wy fouden een geduurige by-

een kornil ,
en nooit wy kende Feeft-dag.

houden. Maar wyl een boofen God het
,

belle goed nydig is,fyn voort tegenwooi d g,

die din°en dan alderibetil, wanneer fy lang

duurenT Derhalven een Vrouws-perfoon

van die tyd af datie Vryfter is geweeft , rot

het midden hares ouderdoms, is bequaanv

tot de omhelfinge des Mans, eer de ver-

fchrimpeide rimpels het voorhooft inne-

men: Niet te min wyl de tedere jaren ver-

by fiin , kan fy door eryarentheity ets wp-
(tl Si

ic'



802 L U C I A N I

felijker en verffandiger voor den dag bren-
gen, dan die jonger fyn. Maar foo ymant
eens een jongen van weinig jaren aan boort
komt, diefal fchijnen eenige genegenthe-
den te hebben , achtervolgende een twyfeh
agtige Vernis, want out geworden fynde,
is het vleis en de leden vafter en harder van
deelen , dan die jong en fagt zyn. Haar
kennis ruig , en de beenen borflelachtig.
Wat hier nog meer van te feggenvalt, laat
ik oordeelen , die daar kennifle door on-
dervindinge afhebben

.

In de Vrouwen fteekt de koleur altyd uit,
en de rykelijke famenvlegting der hair-lok-
ken , lwart en aangenaam als de bloeyen-
de Hyacinten

; andere laten het op de rugge
fwaijen , fynde een cierlijkheit derfcjaou-
deren 5 andere hebben het agter de doren
ofontrent de flapen des hoofts, veelmeer
gekrult dan de ^pium in’tveld. Voorkop
het lichaam niet een haartjen, fynde door-
fchynent als de Barnfleen , of het Sidonift
Glas. Waarom fal ik niet achtervolgen de
onderlinge welluften , daar gy met defe
aangedane Wet even grootenblydfchap van
hebt? wy beminnen niet alleen de by*een-
komflen by elkander, maar wy fyn door
een vriendelykeen minnelykegemeenfchap
t’iaatn vervoegt. Dat aangenaam is achten
wy goet$ en dat minder is, vlieden wy.
Daarom is ’er een gemeene Tafel uitgevon-
den , en dat de vriendfchap verwekt flaat in

"t midden j wy doen den buik te goede

,
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niet alleen met Thapert Wijn, of lekker

toebereide fpijs, maar dat is foet en aange-

naam ’t geen men met malkanderen heeft 5

dewelluften die ons gemeen fijn , wekken

grooter blijdfchap. Die t’ famen-komften

met de Vrouwen, heefteen vergaderingen

gelijke verpoofing van vermaak. Want

malkander evengelijkig aandoende , wer-

den in grooter welluft verfmoiten. Ten fy

men na de rechten Tèrefïa moeft gaan, te

weten dat het Vrouwelijk vermaak t’ eene-

maal het Mannelijke verby flapte. Ikagt

het eerlyk te fyn, dat men niet eigen be-

geerig is , om yets goets vöor fijn felventè

nemen : maar te vreden te fijn met het geen

y/mant mede gedeelt is. Niemant is foo

dwaas niet,die dat van Kinderen fal feggen ;

maar de ander die aangedaan is , hoedanig

hydatagt, de welluft als uitnemende , en

fyn eigen bevattende
,
gaat heenen : die nu

de frrmt geleden heeft, krijgteerft pijn, en

dan komender hem tranen over : een wei-

nigdaar na , als de pijne wat aflaat, fültgy

hetn geen meerder moeyelijkheit aandoer?,

maar ter waerelt geen weiluft. Soo mea
ytwes fraeytjes mogt feggen ('tis, mein

ik, welbetamelykin VemtfBa(ch) te we-

ten een Vrouw, Callkutidct , haareenigfins

op de Kinderwyfe gebruikende, föo ifter

tweederlei maniere aan haar te gebruiken.

Maar dat een mannetjen heeft het vermaak

van een Vrouw niet. Daarom foo het uw
lieden behaagt > laten wy rontom al ineen

(L l 6) hei- -
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heining befchut werden. Soo het nu de
Mannen met Mannen betamelyk is, met
elkander gemeenfchap te hebben, laten dan
de Vrouwen malkander ook foo minnen.
Wel aan dan nu, gy jonger ouderdom , en
vindfter van nieuwe luften, na dat gy het

Mannegeflachtfulke wegen van dertelheit
hebt uitgevonden , wilt ook de Vrouwen
met de ielve magt begunftigen. Laten fy
dan by malkanderen ingaan, als de Man-
nen: met malkander tYamenvoegende het
werktuig van alle dertelheit, dat feer dui-
der en wanfchapen is , uit onvrugtbaarheit
betraande , laat een Vrouw als een Man by
de Vrouw flapen. Die felde gehoorde naam
fchaam ik my te leggen , van de onbefchoft-
heitvan Trïbace , laat hier en daar vry paf-

feeren.Elk Vrouwenhuis fal een Minne-huis
fyn, alwaar men fchandelijke Man-vrou-
wige minnen fal beclryven, hoe generens
is het dan van de Mannen tegen een Vrouw
te verhitten?

Dit dan alles aangehoort hebbende ,

moefi ikby myfelven lagchen, en wende
myn oogen na den *4tL: isnJlr toe : ’t Is

een fpelen een lag, feide ik, Callicraüda y

ikmeinde dat ik als Rechter fit, ik weet
niet hoe ik, door de hefcigheit van Chari-

des tot fulke ernftigegedagten vervoert ben,

Hy is foo heftig geweeft, als of hyin de
wyk van Mars van eenige moort, brant!-

iligtingof tooverije, woort-gemeen was.
Soo der ooit gelegemheit geweeft is, foo
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is het nu tyd dat gy na «Athencn gaat. Voegt

uw by Verkies, enleitdie tien gewapende
redenaars tongen ter neer , met uw eene re-

den , die tegen de Macedoniër aangaan $ deit

;

een van hare daden voor oogen , die fy in

Vstyce. gewoon fyn uit te regten. Als nu Cdlli-

S
cratidas een weinig gepeind had , voor foo

veel ik uit fyn aangefïgt giifen kon , fcheen

hy voltwid, vreefe en dreigingen tefyn^
om foo tegen fyn makkers reden aan te

kanten.

So de Vrouv/en, fegt hy, de magt hadden

om in alle by-een-komfien ,pleitbanken,en

j
andere burgerlyke faken te fitten , fouden

fyuwal lang met gemeene demmen haar

opperde prefident en voorganger gemaakt

hebben, en uw rontom de Markt met Ko~
pere ftok'beelden vereeren. Sy fouden fig

felven fulke wysheit en geleertheit niet dar-

ren aanmatigen , die men van haar fpreekti

wanneer men haar verlof van fpreken gaf

»

niet die welke de gewapende Teiefïlia te-

gen de Spartanen uitgevoert heeft, door

welke den verwyfden Mars te *Argos on-

der de Goden gerekent is. Noch die Honig-

foete Sappho , daar Lesbns foo van roemt:

en Thtauo een Dochter van de Vjthagorife

wisheit. Midchien heeft Vericles fyn

papa foo niet befchermt. Als het wel beta-

melijkis, Mannen voor Vrouwen te noe-

men , laat ons dan ook Mannen voor Man-

nen noemen. Sytgy danonsgunftig Venus,

want wj houden uwe min in eeren. Ik

mein-
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meindedat defe onle vrolyke twift in jok
enfpel foude eindigen : om dat de woor-
den hier uitgerefen, voornamen voor de
Vrouwen te wys- redenen te zyn, welke ge-
legentheit ik met geern verby liet gaan.
Want de mannelyke liefde, is alleen een
gemeen werk van de deugt en welluft. Ik
wenfte wel, foohet eeniger maten konde
gefchieden, dat dien feer gelukkigen Tlctr

tanus boom van decadentie en ’t Lyceum ,

die de Socratife redenvoering wel eertyds
heeft gehoort , dat die by ons mogtwefen,
alwaar de aanhttinge van Vhedria was , vol-
gens den heiligen Man

, met groote gunft
begaaft. Sy foude miftchien als die Vodomei-

fche Eoekeboom , met een goddelyke
Hem door de takken heen berften , en de
minnerijen van de Kinderenfpreken

,
ge-

dagtigfyndedien fchoonen Thedrus. xWaar

om dat ihlx niet en kan gefchieden: want
hoemeenig iflertuflende Bergen diefcha-

duwagtig is, met de wederom klinkende
Zee-baaren : wy fyn vreemdelingen in

een vreemde aarde , en Gnidm is tot voor-

deel van Cbaricles : de waarheit fullen wy
nogtans niet verraden.

Weeft gy bytyds by ons, gy Lugt-god
en Priefter Cupido , befchermer der minne
en verborgentheden

5 gy fytgeen boosaar-

dig Kintgelykuw de Schilders al fpelende

verbeelden : maar die de eerfte begin felen

voortgebracht hebben , volmaakt enonbe-
rifpelykr Want gy hebt uit eenduiftereru-
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we klomp, ’t heel-al uitgefpannen
3 gy

hebt de gemeene Graf-ftede des werelts

weggenomen, en de aarde verciert , en

hebt de aart-einden des waerelts verfcholen,

daar fyn de yfere Poften , en de Kopere
drumpelsaan de Poorten. Soo dat die daar

feer ftreng en onwinbaarlyk bewaart fynde*

tot wedergang na den Hemel afgekeert

werden. Gy hebt de nagt in een dag ver-

andert
, gy fy t werkbaas van alles dat adem

heeft, en ademloos is. De menfcheenby-
fondere eenhertigheit inblafende . die groo-

tegenegenthedentot minne hebt gytYaam
gefchakelt : op dat de gemoederen , die

nog fonderquaat befwalkt waren, in een

mannelyke volmaaktheit {ouden verdue-

ren. Het trouwen , fynde middelen van

fuccefiien, fyn uitgevonden : alleen de man-
nelyke liefde is als een gebod in de gemoe-
deren der Philofophen ingeboefemt. Alle

die dingen, die uit yets geheels vry en met
alle betamelykheit geoeftent werden , kry-

gen meereeren, als welke een tegenwoor-
dige noodfakelykheit van nooden hebben 5

en in der daad \ geen eerlyk en betamelyk
is, \ gaat te boven 'tgeen uit nood-dwank
gefchiet. Daarom foo lang het leven der

menfchen rouw en onbefchaaft geweeft is ,

en van dagelykfe ondervindioge ontbloot

was, hond het vry door vermaak tot beter te

keeren , die dan verworpen hebbende , was
eensdeels met tegenwoordige * anderdeels

metnootfakelyke tevreden: deaanllaande
•-

tyd
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tyd , fai geen beter foort van leven verfchaf-

ten. Maar als'er gebrek en ervarentheit be-

gon te komen, zynde wetenfchappen en

kennilTén aangegroeit. ’t Welk men uit het

aanwas der gemeene künftsn ligtelyk be-

fpeurt : Want foo ras deeeriïe menfchenge-
vormt waren 9 hebben fy middelen tegen

den honger moeten uitvinden , welke doe

eerft de kruiden enfagteuitgedolvene wor-
telen tot fpyfen gebruikten , met de eeke-

len der Eiken-boomen. Maar de latere ty-

den hebben dat voor de heeften gelaten, wyl
men hetsaijen van Gerften en Tarwe vond.

Niemant en is foo dwaas niet^die feggen fal,

dat de Eekelen beter zyn dan de koorn-aa-

ren. Wat meer is, hebben niet de naakte

menfchen haar rokken van beeife-vellen

gemaakt ? en fig. voor de koude in fpelon-

ken verborgen? en hutten gevlogten van tak-

ken van boomen? daar na hebben fy haar

beter klederen en makkelyker huifen ge-

maakt: eindelyk hebben fy haar klederen

geverft engebloemt, en huifen van kofte-

lyke boomen en marmer* fteenen gebouwt :

foo dat alle deie kunften haar wafdom en

volmaakte ftand gekregen hebben j elk

heeft wat uitgevonden en by gedaan. Dat

dan niemant de mannelyke liefde van de ou-

de tyden afen begeert te brengen . Want doe

moeft men met vrouwen verkeeren , op dat

het menfehelyRe geflagt niet en foude ver-

gaan. Daar moeften verfcheide leeringen

en begeerten tot fraije deugden inde waerek
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komert , op dat met die Goddelyke Fhilofo-

phie de Minne der kinderen foude groeijen.

Want al wat te voren niet uitgevonden is,

quam daarna. Wilt niet agten >
Chuvicles ,

dat het Minnen der kinderen ouder fou zyn,

als het byeen komen der vrouwen die oude

oefFeningen moeten daarom niet verfuimt

werden. Want ik begon ook haaft te lag-

chen , wanneer Charkles de heeften > en de

Scythen minde. *t Scheen hem leed te zyn

dat hy een Griek was , want de woorden

quamen daar niet fchraal en vreesagtig voor

den dag, maar met een heftige flem: de

Leeuwen verbeven op malkander niet , nog

de Beeren , nog ook de Swynen niet: maar

hare begeerlykheit fpeelt alleen den Baas ,

waar door ly op de vrouwen verhitten : en

het is geen wonder $
want 'tgeen ymant

met recht uit fyn redenering krygt, kan-

nen die niet verkrygen die gene ,
welke

geen redewifteling hebben : want voorie-

ker Trmetheus , ofymant van de andere Go-

den , wanneer fy yder een menfchelyke

ziel gaven , fouden fy haar niet op de ber-

gen en verlaten, plaatfèn laten woonen j

maar hy fou yder evendeelig de koft be-

fchikken, en wy fouden alle even gelyke

Wetten hebben. Wat wonder is het dan dat

de onredelyke Dieren , het een mannetjen

op het andere niet en verlieft ? De Leeuwen

verheven op malkander niet .* nog fy wys»

redenen niet. De Beeren weten van geen

Minne > nog ook wat daar in betamelyk is*
5 Ma^r
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Maar de menfchen die de voorfigtigheit
by de wetenfchap verknogt hebben, om
dat die daar emrentheit van heeft , helde
vah dat de mannen behandigh in k Minne
waren. Gy fult onfen aanhenlykheit met
een deel hoere tellet j es met byher maken

$nóg dieHemelfche liefde dat kint toe-
rekenen. Gy hebt niet overdogt dat’er een
dubbelde God der Minne is, die ons niet op
eene manier onlheken. Daar is een liefde die
ontrent kinder» dingen behg is , die de herfe-
nen fonder verhand regeert , welke hg
meeh in dwafe luiden laat vinden. Defe is

meeh behg in ’t geen de vrouwen aangaat.
En defe is de makker van die dagelykfche'
liöon, diefondeiw onderfcheit eenyder aan»
rant. Maar d’ander liefde is de vader van ou-
de tyden, een fwaarwigtig fchouw-fpel

,

dat t eenemaal heilig is, en een bewaarder
van gematigder genegentheden , die yts
heelens de gemoederen inblaah. Defe gun-
higeGod getreft hebbende, omhelfen wy
de welluh met de deugt vermengt. Voor-
waar de Min blaah tweederlei geehen uit,
volgens den Tragedifchen Schryver. Maar
de ongelyke genegentheden hebben maar
eennaam. Wantde fchaamte iseen dubbei-
hnnige Godin, foo van de nuttigheit als van
defchade, die den menfeh veel nut, en veel
quaat aanbrengt. Nu is’er ook geen een
foort van twihen : Daar zyn twee aarden
in de waerelt,waar van d'eene geprefen wert,
en d’ander gelaakt. Daar is dan niet nieuw

nog
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nog wonder , foö een boofer g*negentheit

by geval een gemeene naam met de deugt

gekregen heeft : foo dat de liefde genoemt

wert eenonmatelyke welluft, en een zedi-

ge weldadigheid Agt de huwelyken niet

,

fegt hy , foo fult gy het vrouwen geflagt

uit de waerelt helpen : hoe fullen wy dan

het menfchelyk geflagt behouden ? het fou-

de yts faligs wefen , volgens den wyfen Eu-

ripides , dn men fonder ingang met vrouwen

tot de Heiligdommen en de Tempelen der

Goden quamen, en dat men de kinderen

voor filver en gout, in plaats van de voort-

teeling kogte. Dog de nootfakelykheit

heeft ons dit fware jokopden hals geleit

,

dat de vrouwen moeten baren. ft Geen dat

fchoon is , dat kiefen wy uit door de reden

,

de nuttigheit moet daar voor de nootiake-

lykheit wyken. De vrouwen laatikteelen,

maarfy moeten verre van my zyninhet an«

dereftuk. Wie is
5

er , die lyn linnen heeft 9

en fal konnen verdragen , dat een vrouw

haar hooft hult , en haar felven op palleert •

en fomtyds blanket ? wiens natuurly^ke ko-

leur verdorven wert : vreemde vercierfelen

bedekken de wanfchapenheit in de natuur,

en bedriegen deaanlienders. Sooymanthaar

des morgens vroeg met den dag liet, wan-

neer fy uit het neft opgegeftaan is, dan net

fy der fo leely k uit, ja als een beeft, daar men

dikwyls een uur wekkens aan heeft. Daar

ftaan dan die oude wyven en meiden ,
die

van deielye gedaante zyn ,
met verfcheide
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blanketfels om het aanfigtte befmeerenC
jOok hebben fy het Wyn-nat met watee ge»

mengt, als fy de hooftpyn, die fy metWyn-
j

drinken gekregen hebben, verdryven. Dan
gaan fy na haar werk, om haar huid glad te
maken. \ Gaat daar dan als ineengemeene
öeep , daar elke meid wat befonders brengt*,
d een heeft goude bekkens of lampetten *
dan hebben fy een heele falf-verkoopers
winkel, met alderlei falf-buftèn en potjes
vol ongeluk, daar foo wat raars in is, om
de tanden wit, of de wynbraauwen fwart
te maken, ’t Meerte van den dag brengen fy
deur in het hair te vlegten en te ftreelen

,

iommige fchilderen het hair met een geele
koleur, niet tevreden zynde met haar ei-
geirnatuur, Die nu flegt hair hebben , fuh
len haar laatfte goet te korte leggen

, om heë
felve metyfertjes en andere tuigjes te krul-
len, eh het felve met *Arabife welriekende
Specerijen te poeijeren. Dan moeten nog
de muiltjes foo net gemaakt en geboort , en
het kleedje cierljhom het lyfzyn. Alle dat
buiten haar is, is niet kenbaarder dan het
aanligt tot de fchadelyke nederhangende
borrten. Wat behoef ik al die vuile dingen
aan den dag te brengen? dan hebbenfy Pan-
danten aan deooren , en ook Peerlen en
Brartietten om de hals en handen. Ook heb-
benfy wel kroonen om het hooft gehult*
metfijnerteenenbefet. Vanboven af tot de '

voet* feheenen. is alles rtyf van gout gefpan-
&en, ’twas beter dat fy metyfere banden

g?-
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geknevelt waren. Wat leven is dat ? dan ko-

men fy voorden dag om de mannen te .be-

driegen en aan te lokken. De meefte man-

nen die kennen dan hare namen niet , ’t zy

dat het Colidas , Genetyllides, of de Thrygife

Godinnen zyn, of Comus, die op een Herder

verliefde. De offerhanden zyn verborgen ,

en fönder mannen zyn de My fterien fufpetfr.

Wat fal het helpen dat ik de verdorven ge-

moederen ophaal? Dit gedaan zynde, als

fy dan .weder vertrekken , dan hebben fy

t’huis terflont groote kolfelyke baden, en

groote excufatie tegen de mannen. Wan-
neer fy maar al te feer vervult zyn door hare

gulfigheit , dat haar ftrot niet een brok meer

bergen kan, dan foo proppen fy het met de

vingeren nog in de hals , fy moeten proeven

van alle fchotels die daar opgedifl: zyn. Daar

gaan ly dan'snagts op te leggen fnorken,

enopftaande, gaat men weder na het bad.

Dit zyn dan teikenen v&n foo eenbeftandig

leven. Voorwaar als men dit met regt inliet*

fou men het maakfei van Vrometheus moe-

ten vervloeken ;
berftende uit in de woor-

den van Menander: Seggenjydat Prometheus

inverdient aan den Caucafus gehangen is ? Mén

draagt hem een Lamp , en niets anders goets : dat

foo ik mein , al de Opper Goden haten . Hy heeft

de Vromen gevormt , ach J lieve Jupiter ! dat9

quaataardig gejlagt ! Trouwt ymant nog een

Vrouw} Hy brengtfeheimelykweg, figfelft ver-

getende : wantferfond volgender veel begeerlyK

heden . Ve Overfpeelder fit op een Bruilofts-bedt

ft*»:
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[potten. Hier komen dan verraderien
, vreefen ,

vergiftige bekers, verfcheidepekten , en voorna-
melyk die [warte Njd, daar de Vrouwen meefl
mede befmet ^jn. Wie foudefe goede dingen
ioeken te agtervolgen ? of wie fou hier
pleifter in hebben ? 'tis beft dat de mannen
iig daar tegen aankanten, in ’t minnen van
kinderen. Hy ftaat dan ’s morgens fbnder
trouwband uit fijn bed, hy waft hem met
fchoon water , hy doet iyn over-rok aan >

welken hy gefpt , dan gaat hy uit iyn vaders
huis met een ftatig aanfigt, hy heeft een ta-
melyke fleep van Pedagogen

, die eerlyke
werk-tuigen van de deugt zyn , in haar han-
den hebben fy geen kammen om haar
ielfs te kammen, nog ook fpiegels, blan-
ketfels of Lampetten,als de wyven.Maar ver-
icheide hand-boeken volgen hem van agter
na, die van de deugden der Oude fchry ven
Soo hy in

y
t Mufyk-fpel gaan wil, neemt

hy een Lier mede. Hy is in alle wysheit
geoeftent , ofals hy daar genoeg van heeft,
gaat hy om te worftelen. Hy voed Thejfalife
Paarden, die hy temt , en tot den Oorlog
vaerdig maakt. Of hy oeffent fich in de
wenteling des ftofs , befmet fyndè

, gaat
hyftg weder baden 5 ondertuflcheh leeren
de Meefters hem alle zeden der Ouden. Hier
mede doorlouteren fy de teere genfoederen $
s avonts eet hy dan met beter luft&n de flaap
v alt hem aangenamer. Wie fbu daar niet een
minnaar van willen zyn? hoeffou men die
Memms

, gefaghebber der wljpfelaars, niet

lief



Minne. 8-i j

liefhebben, wie fouwdien foet-fpelendem

Lierman *4polio veragten , en dien Godde-
lyken Paarde-ryder Caftor ? O Hemelfche
Goden ik wenftealtyd welfooeen minne-»

lyk leven te hebben , en daar mede te le-

ven en te fterven , en met haar alles ge-

meen te hebben. Ikfou met hem wel wil-

len Gek zyn , en met hem geern fchip-breuk

lyden. Soo hy van eenig Dwingeland in

Gevangenhuis gefmeten wierd, ik foude

my daar geern by gevangen geven. Die
hem hate, foudemyn vyand zyn. Ik wilde

by hem begraven werden , emleggen , dat

onfe beenderen vermengt wierden. Dit en
zyn geen vercierfels van myne liefde , tegen

die het waardig zyn , maar de voorligtigheit

der Helden, die naad: de Goden komen , in

welke de liefde van vrientfehap tot dedoot
toe geduurt heeft , en eindelyk het leven

te gelyk hebben uitgeblafen. Thocis heeft

van kints been Orefles met Tylacles verknogt

:

iy hebben God van beider genegentheden
als een Middelaar genomen , even gelyk als

wanneer fy beide in een vaartuig waren. Bei-

de hebben fy Clytemnefira omgebragt, gelyk
als de foonen van ^4gamemnon . Van haar bei-

de is JEgifthus vermoort: hare liefde heeft

alleen niet doorgedrongen tot Griekenland ,

maar tot aan het einde der Scythen :,zyn fy

gevaren , als de een fiek was , cureer-

de d’ander. Op de Taurice gront komende ,

heeft de moeder--wteéteftcr Erinnys. haar ge-

herbergt. De rontom Ilaande,

vel-
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viel’er een na fyn gewoone rafernien ter

neer : maar Tylades veegde het fchuim van
demont, hy verforgde fyn lighaam ,, en
bedekte het met klederen,niet als een vrient,

maar als een vader. Als het vonnis gewefèn
was , dat een van beide moefte flerven s en

d^ndére brieven na Mycewewfoude beftellen

,

lbo wilde d’eene voor d'anderfterven. Oref

tes fmeet de brieven van lig , agtende dat

Tylades daar waardiger toe was : want dat

defe fterven ibude , feide hy , dat fou my een

groote laak fyn : ik ben voorjiemom foo

geftraft te werden
: geeft hem de brieven

,

dan fal uw fake wel verrigt werden. Laat

hy ons die het waardig zyn , doodilaan . Die
lig van jongs aan gewennen malkander lief

te hebben, werden daarnavolherdende.

Wat fegt gy , dat het een vreemde wellufl:

Is, 't geen ons leven eigen is, en doorgod-
delyke wetten bepaalt , en door fucceffie

tot op ons is geraakt ? wy nemen hem feer

geern met een rein herte aan ,
gelyk of het

een heilige fake was. Want hy is w^arlyk
falig , volgens de wyfe fpreuk : hy heeft

fchoone kinderen , en gebruykt herke Paar-

den: daar-en-boven is hy van een tamelyken
ouderdom.De Socratica leertugté,en dat def-

tige oordeel om de deugt te onderfoeken, is

ook te Delft voorgoet gekeurt. Want Py-

tbius heeft een Godfpraak van waarheit uit

lyn Tempel gegeven, fegt Somberde wyfle
van alle mannen , die deliefde tot de kin-

deren, voor ’t voornaamfte van lynieerin-

gen
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gen geagt heeft. Het is betamelyk de Kin-
deren te minnen , even als Socrates fyn
jongen ^élcibiades liefhad, die onder eene
Rok van fyn Vader diep. Dien uitroep van
Callimachw moet ik hier ook aanvoegen

:

O jonge luiden [iet door uw oogen als gy mint ,gy
fult haar minnen als dm ouden Hercius fyn
jongens gebood

, foo fult gy voor kloek in de Stad

gehouden werden» Dit wetende, moeten de
jongen by eerlyke Kinderen omgaan. Wel-
ke liefde niet alleen in ’t vermaak moet ge^
fchieden, maar moet tot het einde desle-
vens blyven. Defe liefde-band dan, wert
vermoort na dedoot 3 fynde voor allen een
voorbeelt. Soo men de Jongens der Wys-
geeren geloofmag flaan , werden fj van de
Lugt nog verheven.

Als nu Callicratidas dit alles op lijn jon-
gelings.gefegthad , wilde Charicles weder-
om fpreken , doch; ik wederhield het , want
het was ty d dat wy ons na het Schip gaven»
Alsymant daar myn oordeel af begeerd tc

weten , fal ik dat beknoptelyk antwoorden*
Uwe Oratien , lieve vrienden , jjchynen niet

fonder voorbedachtheit gefchiet te fyn.

Maar ik meine dat hier al lang over gear-

beid is. Daar is niets van beiden overgefla-

gen. Men kan uw beide voor overwinnaars
verklaren. Het trouwen onder de menfchen
iseenfaak die nuttig en heilfaam is, wan-
neer het wel gefchiet. Wat aangaat het
minnen der Kinderen, acht ik een werk
der Wysgeeren te fyn, In de Vrouwen waft
II Veel (M m) geen
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geen volmaakte deugt. Gy Charicles moet

*t niet euvel nemen, (oo deien Corinther voor

^4thenen wykt. Ik heb dan kortelyk al lag-

chende uitgefproken. Charicles fcheen my
feer bedroeft te fyn, even als of hy na de

doot foude gaan : maar den thener was

vlytig en bly : T fcheen dat hy byde Sala-

witters de Perfïaanfe Vloot overheert had.

\ Welk ik ook merkte , om dat hy ons op

fyn gaftmaal feer deftig traceerde , wyl hy

ons een overwinning m aal gaf. Hy was ook

veel treffelyker in levens manier. Ik ver-

wonderde* my over Charicles dat hy foo

ligt over foo moeyelyke ftoffe lbo een kragt

van woorden kon te berde brengen. Het ge-

fprek dat in den Tempel by de Goddin-

23e gefchiede, 'was ook feer geleert. Gy
'Jheomnefte foo gy Rechter defer outheden

geweeft waart , hoe (öudgy dat gevonnid

Iiebben?
„

The om. Gymeint dat ik Melittaes of

Corehus ben $
foude ik contrarie oordeelen,

’t geen van uw foo wel is uitgefproken. Uit

defe uwe vermakelyke vertellinge , bedde

Ik my felven in , dat ik ook in Gnidus was,

en dat dit kleine huisje die Tempel was.

Maarnogtans (ik mein niet dat’er heden

op defen heiligen dag yets onbetamelyks

fa! gefegt werden en dat allelagchen tot de

folemneelheit lal behooren.) Ik verwon<-

derde my over de hovaardige Oratie van uen

Kinder-minnaar , dat die met foo een gra-

viteit gefproken wierde : maar my dogt 9
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dat die niet al te ftreelende was : dat hy ge»

meenfchap had meteen onjarige jongen

,

enonderwylen deflraf van Tantalut leed,

want hy des felfs fchoonheit lag Tonder nut»

De liefde heeft verfcheide trappen en gra-

den, eerfl alleenig moet men met het oog
fien, daar na met de tipjes der vingeren

aanraken , dan foo moet men daar het ge-

bruik van nemen , dan foo doet hy daar nog
fyn derde proeffiuk by , te weten het Kuf-
fen , niet juift Too curieus als men wel wen*
ile, maar men moet foo maar allenxkens

met de lippen aanroeren , dan foo moet
men eens om de hals vatten , en met de han-
den niet traag fyn. Men moetdeborsjes eens

voelen , en dan wat lager taflende, foo komt
men in Venm wout. v Maar waar toe ifl

noodig defe verborgentheit op te halen ? de

liefde heeft foo een vermogen dat fy wat
warms aanroert alfoo begintfe van de dyen
af volgens den Comedi-fchryver , en
Haat hem daar mede. Die de jongens min-
nen , beginnen met, haar hoogdravende
difpuiten , die de gemeine man te boven
gaan. ^Icibiades fliep met Socmes wel on-
der eene Rok, maar niet londer aarde te

raken. Vatroclm wierde van ^4cbilles foo

nietgemintom alleen over hem te fitten,

verwachtende ^éjax, totdat hy fyn gelang
eindigt : maar het vermaak was de naidde-

laarfter des vriendfchaps.. Als nu ^échilks

droevig was over de daat van Tatrocles , ber-

fte hy uit tot de waarheit : uwe heilige con-

(Mm 2) ver-
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..verfatie is beter dan uwe dyen, fegt hy. Die
,by de Grieken Comaftce of flampampers ge-

noemt werden , acht ik voor openbare

minnaars. MilTchien fegt y mant , dat het

fehandelyk is re feggen : fy fyn nogtans

waar by de Gnidife Venm .

Luc. ’t Is tyd dat wy gaan , ik geloof

dat de God al op het Lyk-vuur gefet wert.

*t Is niet onaangenaam te hen , en ’t geen hy
jn ,Mu uitgerigt heeft , te hooren.

L U C I A N ;I

Samenfpraken der Hoeren.

Even als Lucianus in devoorige Stukfcenbet

leven en handelingen der Goden > Phito-

fophen en andere befpot 5 en hare fouten

aangeteikent heeft 5 alfoo teifent hy hier

ool^de quade bedryven j en dertelheden d&r

Vrouwen aan*

G l y cer a en Th a i,5.

Glycera. W7 El Thais, kentgy die rood-W gepurper» rokten Soldaat

niet ? fyn naam is ^tcarnan , die onlangs

met *Abrotomm te doen had , en daar na met

my , kent ghy hem niet , hebt gy hem foo

vergeten.

Thais. Wel Gljcemtn

,

fou ik hem niet

ken.
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kennen ? hebben wy voorleden jaar niet

met malkander gedronken op ’t Feefl der
eerfle Vruchten ? hebt gy wat van hem te

vertellen ?

Glyc, Die fchelmagtigen Gorgona , die

figinbeelde myn vriendinne tezyn, heeft
hem van my door eenige woorden verlokt.

Te. Dan heeft hy met uw uit, wanthy
heeft nu genoeg om Gorgona teflreelen.

Gl. So&is’tTbais. Is my leed genoeg.
Th. ’t En is geen v/onder! want het ge-

beurt meer als alle dagen onder onfe Hoeren.
Daarom moeten wy die droefheit aan een
zydeftellen , en Gorgona niet befchuldigen.
Jébrotonuin was daar over op uw niet ver-
toornt. Ik weet niet wat de Soldaat bekoort
heeft? hy moet blind geweeftzyn , dathy
haardunne hairniet tot over het voorhooft
fag hangen : en haar half geflorve bJaauwe
lippen , haar korte hals,, met opgefwollen
aderen , en een lange neus. Heteenigftedat
fy heeft, is haar langte, rechtheit , en dat
fy foo aanlokkelyk lacht.

Gl. Meintgy, Thais

,

dat ^carnan haar
om haarfchoonheit gemint heeft? Weet gy
met dat haar moeder Cbryfariim , een toove-
reflè is , welken al die Thejjalifcbe tooyer-
Icunsjes op haar duimpjen heeft ? Die de
Maan v^n den Hemel kon af brengen ! Men
fegt dat fy ook by nachte vliegt. Sy maakt
de menfchen ook dol , wanneer fy haar ee~

nig. fenyn te drinken gegeven heeft, Ik meiu
dat fy hem nu louter oitfchudden.

(Mm 5) Thais;
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T h a i s. Gy fult hem ook nog wel eens

hy de lurven krygen,om fyn beurs te luifen

:

kat hem maar varen*

Myrtivm, Pamphilus en Doris.

MyRTiuM. wr.El Tanfphile , trouwt gyw met de Schipper Thilons

Dogter? fy feggen dat gy al een wyf op-

geflagen hebt. Wat hebt gy niet al duure

eeden gefwooren ! waar zyn nu al die tra-

nen foo haaft verdwenen ? hebtgy nu uw
Myrtie t’eenemaal vergeten ? daar ik al

agt maanden dragts van uw hen Tampbikï

*k Keb dit maar alleen van uw te baat,

dunkt my, datgy my den buik hebt doen

ryfen, foo dat ik daar na met hetkint fai

bly ven fitten , ’twelk voor een hoer te laf-

tigis. Soo het een Jongetjenis, mein ik

het niet te vondeling te leggen , ik fal het

na uw noemen > om een troofl te mogen
hebben : dan fal het uw fomtyds verwyten,

wanneer het by uw komt , dat gy wantrou-

wig ontrent fyn moeder gehandelt hebt.

Seker Tamphile gy hebt daar geen moy
fiaaltje getrouwt. Ik hebfe niet lang gele-

den op een Feefi: van Ceresgd:ien. nog ner-

gens af wetende, datikmet Vamphilws nok

meer te doen fouw hebben. Syt gy dan

nog niet getrouwt foo befiet fe wel te de-

gen in ’t bakkes , om dat het uw daar na

niet en berouwt , dat gy foo een kat-oog

ge-
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genomen hebt : behalven dat is fy mis-

maakt van fcheeligheit: gy kent het pof-

tuur van haar Vaartje Tbilo wel : ’t is niet

noodig , dat gy meer na haar omiiet.

P a m. Lieve Myrtie , hoor ikjeu daaral

weer quinkftaagjes voor den dag brengen,

van Dogters , Bruiloften, Schippers, ik

weet niet wat malle praat gy uirftaat? fou

ik aan foo een platte kamuis neus verlooft

zyn ? ik weet niet Bat hy een trouwbare

dogter heeft. Hy is myn Vaders vriend niet.

Sy hebben onlangs tTamen voor regt ge»

weeft wegens het Veergelt : want hy was
een talent aan mijn Vader fchuldtg, 't welk

gy niet en wilde betalen. Myn Vader ont-

bood hem voor ’t Schippers Gilt , foo dat

hy doe nog naulyx aan fyn geit geraakte.

Soo ik het huwelyken ai in den finhad,

fou ik dan Vemea^s Dogter , die my foo na

beftaat , verlaten , en letten myn fmnen
op een ander ? waar hebt*gy dat van daan ?

of fuigtgy dat uit uw duim, om my uit te

hooren?
Myr. Snit gy dan niet trouwen Tbam*

phile ?

Pam. Benje dronken of met de kop ge-

qéelt , hoe lelt de Hoer my foo aan de kop.

Myr. Voris heeft my dit bange hert

aangejaagt.Wantalsik haar om Wol tekoo-

pen gefonden had , foofprakfy Lesbict aan.

Vertelt gy het liever felfs Dom: miflehien

hebt gy der nog wjt by gehangen.

Dor, Ik moet verlinken , Vrouw, foo

(Mm 4) ik
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ik dewaarheit niet gefproken heb. Want afe

ik by het Stad-huis quam, is my Lesbïct

ontmoet , fao'feide ij my al lachende ;

Tamphihis uw lieden vryer is de Bruigom
met de Dogter van Thilon . Enfooik’tniet
wüdegelöoyen

, gebood fy mydat ikeens
indarenge ftraatjen byulieden fouw inky-
jken, alwaar alles met kroonen en kranfen
behangen was, Ookftg ik verfcheide Py-
pers, Danfersen Bruiloft? fingers.

F a m. Wel , fogt gy daar in ?

Dor. Ia, en ik bevond het foa
P a m. Nu verdaan ik het waar gy heen

wilt- Lesbict heeft het niet al geloogen, en

gy hebt de waarheit aan Myrtje over ge-

bragt, gy lieden fijt beide te vergeefs foo

angdig. Dat en is geen Bruiloft die ons toe-

hoort: maar het fchiet my in den fin,

’t geen mijn Moeder my gideren fei, doe
ik van uwent van daan quam. Want fei fe,

Tamphik uw mede -gefel Charidemm , de
Soon van uw buurman ^4riftenetus die fal

de Bruigom fijn. Hoe lange fiulr gy noch
vrijen, hy gaat uw verby? dit hoorde ik

foo half en half, en daar op ging ik na bed;
3
s ogfens vroeg opdaande, ging ik uit : foo

dat ik niet en weet het gene Voris gefien

heeft: en fooje my niet gelooft Voris , foo

gaat heen en kijkt nog een reis , niet in de

wandel-plaats , maar ook aan de deur, of

defeive met kroonen of kranfen verciert is

:

dan falje bevinden dat het onfe deur niet en

is ,, maar onfe buurmans.
M*fu
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Myr. Daar ligt gy my een pak van

't herte: ik fou mijn felfs van droefheit

verhangen hebben , foo het waar had ge*

weeft.

Pa* M-. Dan moeft ik wel met het hootc

gequelt fijn,. dat ik mijn Myr
t
jen fou ver-

geten , voornamentiijk daar iy van my
Iwanger is.

Moeder en Phtlïhna.

Moeder. WTAart gy gifteren op dat Col-

Jation mal of befeten? wat

drommel quamuwover? te nochtent eer

d€ Duiker lijn Schoenen aan had ,
quam

Viphilm by my al huilende , dat de tranen

hem over de wangen rolden , klagende

dat gy hem foo afgeteiftert had- Hy fegt

dat uw de Wyn in de bolle geloopenwas,

dat gy tegen lijn wil danfte, en fijn mak-

ker fbende: waar o\rer hy toornig wiert.

Gy verliet hem, en vatte Lawiprid om den

hals. Hy meinde lig felven byna te ver-

doen, als hy datfag. Gy hebt te nagt met

by hem geflapen , latende hem foo al

fchreijende loopen
, gy llïept in denaafte

Kribbe 9 foo eenige deuntjes quinkele-

rende.

P h i l. Heeft hy uw wel verhaalt Moe-

der wat hy felfs gedaan heeft? hoe hy met
Thais de Vryfter van Lampria woord -ge-

«teen was. Ik knikte hem al toe 3 niet te
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minhy hield hg als nietfiende, hy drukte
haar de kuflen foo hart in de wangen , dat’er

de lippen naaulijx af te trekken waren.
Hier op weende ik, en hy lagte , en luifterde

haarwonderlijke dingen in het oor. Thuis

my aanftende, lagten ook. Als fy merkten
dat Lampridia quam , en veel kusjes om en
weer gegaan hadden , foo voegde ik my by
hem , op dat 'er 's anderen daags niet te

feggen fou vallen. Thuis opftaande, die dan-

fteeerft, haar enkelen tot 'kweet niet hoe
verre blood makende , even als of fy alleen

de befte had. Doe fy begon op te houden,
fprak Lumprias niet een eenig woord

:

Viphilut prees haar geweldig dat fy foo aar-

dig na de maat kon danfen , even of hy
Sofandra van Culumü prees en niet Thuis ,

gy kent haar feer wel doe fy met ons in het

Bad was. Watheeft Thuis my niet ai fma-

delijke woorden gegeven ? foo ymant , feide

fy, fijn dunne kuiten niet en fchaamt

,

die fta op en danfe. Ik ftond op en dan-

fte; wat kon ik meer doen Moeder? wat
fou ik daar tegen fulke fchimpwoorden
doen , ik moeft haar doe de baas wat laten

fpeelën?

Moed. Maar daar is wat grooter jaloers-

heit geweeft. Vertelt eens wat’er daar na

op gevolgt is.

Ph i l. De andere dan prefen. Maar

Diphilus leiagter over op de rug, kykende

na de foldering , tot dat ik van danfen moe-

de was.
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Moed. Maar is het ook wel betamelijk

datgy Lampria gefoenthebt?

Ph i l. Ik wilde ten minden haar ook
die fmaat aand oen.

Moed. Gy hebt niet alleen by hem ge«

legen , maar gy hebt ook gefongen daar hy
fchreide : weet gy niet Dogter dat wy fcha-

mei en arm fijn ? weet gy niet wat al

deekpenningen wy van hem krijgen: hoe

fouden wy verleden Winter geleeft hebben,

foo die goede Venus hem ons nietj toege-

fonden had ?

Ph il. Moed ik daarom fuiken fmaat

van hem lijden ?

Moed. Gy moogt uw wel eens quaat

houden, maar kjuidniêt meenen , en we-
derom fmaat aan doen. Weetgy niet dat als

men de jongmans eenig leed aandoet, dat

fy dan ophouden te minnen, en dg bete-

ren ? gy hebt altyd foo wat eendnnig tegen

hem geweed. Rekt het touwetjen niet te

veel of het breekt nog wel.

Me lissa en B a c chis.

Melissa. COo gy my een oude tooveres

• van TheJJklien kont befchikken,

jBacchis, gy fult my groote vriehdfchap

doen , aldetfy wat onhebbelyk daarisniet

aangelegen, wanneer fy my maar minne**

lyk kan doen den. Dan fal ik uw goet doem

Ik wilde geern al defe Juweelen ui klecde-

(Mm 6 icn
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renmiiïchen, foo Charinut maar weder by
myquam, endathy Simmicb&foo luatteals

hy mynuhaat?
Bacc. Wat fegje Meliffa ? onderhoud

hy uw nu niet meer ? loopt hy nu by Sim-

miche , daar hem fyn ouders loohart beke-

ven hebben , wanneer hy weigerde dat ry-

ke vrouw-menfch tetrouwen? my dunkt

dat meer van uwgehoortte hebben.

Mel. Dit is alles verby ,

3

t is ai de vyfde

dag dat ik hem niet gefien heb , maar fy

drinken famen by Tammene.

B a c. Dit is een quaje ftaat vooruw : heb-

)e dan eenige woorden met elkander ge-

had ? dat is feker geen kleine faak.

Mel. Ik kan niet bedenken , dat wy
ceniggefchillig woord gehad hebben. Eea
weinig te vooren als hy uit Tyrceo quam >

( alwaar hy gefonden was om eenige fchult

voor fyn Vader op te halen) wilde hy my
met eens aanften, ja felfs niet doe ik na

hem toeliep, geiyk wy onder malkander

gewoon waren, hyftiet my van hg, my
niet eens willende omvatten. Loop, feidc

hy , na de Schipper Hamotimm , of leeft eens

dat in Ceramicam aan de muur van de Zuul
gefchreven ftaat, alwaar u lieden namen
ftaan. Wat voor een Hemotimut meintgy,

,feide ik? of aan wat Zuul? Hy gafmy geen

taal nog antwoort meer* maar ging Ton-

der eten na bed toe, leggende met fyn gat

na my toe. Gy kont eens denken wat

moeyte ik iue-t %an ea wende om hem fya

aan-
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aangefigt na my toe te wenden : foo gy my
noch meer moeyelyk valt, feide hy , foo

fult gy uw leven my niet meer fien.

B ac. Kende gy dan dien Hermotimus

niet ?

Mel. Ik heb hem myn leven des dagen

met geen oogen aanfchout Baccbis. Maar hy
flond ’s ochtens vroeg, met het Haan ge-

kray op, feggende,, dat in Ceramico ge*

fchreven floot Meliffa mint Ihrmoümm 5 en

wederom daar onder , Hermotimm mint
Melijjk-

Bac* O dertele jonge luiden. Ikvat het

wel. Dit heeft foo ymant uit dertelheit ge-

daan om Charinm gaande te maken , we-
tende dat hy jaloers was: want foo ras hy
dat las, geloofde hy het. Dat ik hem fag,

ik fou dat dien jongen fnottolfwel beter in-

boefemen.
Mel*. Waar hebt gy gemerkt dat hy meé

Simmacbe te doen had , en dat hy fyn felven

by haar opfloot ? de ouders klagenfgeduurig

bymy. Ik moet fien dat ik foo een out Wyf
opfchommel , en fenden die uit om met
hem te verfoenen.

Bac. Daar isfekertooverhex, die meer
als gemeen tot dit werk bequaam is

,
ge-*

boortig uit Syrien , defe heeft my Thania9
doe hy fonder reden op my verfloort was ,

weer verfoent :

5
t welk al vier maanden ge-

leden was, foodatikbyna begon te wan-
hopen. Defe kon hem foo betooveren, dat

hy vrssx jjinfclYer by my qujpi*
Wlzhl
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M el. Watmoeft gy haar wel van loon

geven ?

B a c. Niet feer veel. Ik gaPer een fchel-

ling met een brood , daar by nog Teven hal-

ve braspenningen , met wat Wierook en

een fakkel. Dit nam het oude Wijf, ook

moeft fy een Beker mengen en daar alleen

uitdrinken. Daar moeft ook wat kleederen,

muilen, een weinig hair, of yets anders

yan die perfoon by haar wefen.

Mel. Ik heb fijn muilen.

B a c. Hangt die aan een paal en rookt

daar onder , wat Zout op het vuur ftroyen-

de. Dan moet gy ook fijne en uw naam
feggem Dan krygt fy foo yets uit.de Sak,

en drait fig al rontom , foo eenige onver-

ftaandelijke woorden mompelende. Dit'ge-

daan hebbende , wiert hy van fijn makkers

bekeven , en Thcebts fijn Hoer * wilde te

veel van hem hebben , foo dat hy my we-
der opdaagde. Sy gaf my ook een middel

om een ha at tegen Thabis te verwekken,

wanneer ik fijn voetftappen obferveerde en

mynregter in fyn linker, en myn linker in

fyn regterfette , en ikfoude feggen : ik heb

uw beklommen, ik ben boven. Ikdeede

foo als fy my b elaft had.

Mel. Toeft dan niet Bachü , wilt niet

langwagten , maar fpeurt my metier haaft

dat Syrifcb Vrouw-menfch op. Gy *Aci$

bereid ondertuftchen hrood en yferkruid 2

opdat alles gereet ly ’tgeen tot het toove-

readienftigis.
V ö

Clo*
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Clonarium en Lh^na.

Clonarium. T IC heb wat nieuws van uw
gehoort Leentjen, datgy op

dieryke Lesbia Megilla foo verheft fyt, als

of het een mans-perfoon waar: en datgy

ook met een wondere wijs tot malkande-

ren ingaat Hoe , worje fchaamrood? feg

my eens , is het waar ?

Le. Ja het Clonaartjen: ik fchaam het

mytefeggen, want het is wat vreems.

Clon. Maar lieve Ceres, wat doen is

dat •wat nieuwigheit heeft dit Vrouw-
menfch? wanneer doeje dat, wanneer be-

kruiptje malkander? datgy mylief had*

gy foud my niets verborgen houden.

Le. Ik min uw foo feer als y mant. Maar
dit Vrouw-menfch is boven maten man-
nelijk.

Clon. Ik weet niet wat voor een praat

gy uitflaat, of het moet een ander foort van.

Hoeren fijn, gelijk menfegtdatte Lesbm

fijn, die daar van Mannen niet verdragen

willen , maar de Vrouwen weten lig foo

wei te voegen , even of het Mannen wa-
ren.

Lejën. Gy flaatde fpijkeropde kop.

Clon. Maar fegt my eens hoe fy uw
daar over is aan boort gekomen , en hoe gy
daar toe bewogen fijt.

Le/£N. Hy en die rijke Vemonaffa van

Comthw, hadden een Collation, welke in
'

,
di'C
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die felvekonfi: met Megilla geoeffent was,

defe namen my mede om op deCither te

fpeelen: ais hetnu laat in de nagt begon re

werden, washettijdna kof tegaan, defe’

waren nu beide dronken 5 doe feide Me-

gilla, kom Leentjen
, gy moet by ons fla-

pen
, gy fult in *t midden leggen.

C l o n. Sliept gy daar by ?

Lea'n. Sy kullen myeerft, even of fy

mannen waren , niet alleen my met de lip-

pen aanroerende , maar met de opene

mond. Doe vatten fy my aan de hals , en

voelden my deborsjes. Vetnonajja beet my
bykans onder het kulfen. Maar och arm ik

wilïniet wat’er voorhanden was. Weinig

daar na fmeet Megilla haar hair-hulfel van

het hooft. Sy lei daar doe even als een

mannelijke kamp-vechter. Maar doe ik

Vsrat meerder fag , wierd ik vervaart. Doe*

feide Lema , hebt gy wel ooit een
j
ongman

fbo wel voorlïen gehad ? ïk lie hier niet een

jongman , feide ik. Dat gy my niet tot een

Wyfmaakt,fei fy: ik benMegillus,cn heb wel

eertyds VemnaJJa ,
welk myn Wyf is,

getrouwt. Ik begon te lagchen , wel lei ik,

hebtgy ons dan foo konnen verabufeeren

:

gelyk men verhaalt dat ^ichilles onder de

Vryfters fbude gedaan hebben ? ik hebbe

foo een tuig niet, feide fy, nog ikhebheC

ook niet van nooden. Ik vermaak my op

een befondere manier. Syt gy dan een

Uermaphrodyt ofeen Man-wyfj feide ik ,ge-

!yk mefl fegtd&t yeele beifilisfya ? ( ik was
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hier nog heel van onbewud) : neen , fei fy >

maar ik ben t’eenemaal een man. Ik hebbe

gehoort dar te Theben fekere Vrouw tot een

Man geworden is, is uw ook fuix overge-

komen? Geenflns Leentjen , feife , want

ik ben geboren als gy lieden en andere : t is

alles met my rnannelyk- Hebje *t hert wel

eens , vroeg ik ? waag het een reis, feife,

of ik geen Man ben .* want ik Heb yts an-

ders in plaats van dat maonetuig. Leg ’er

maar eens toe , ,
en gy (uit het bevinden.

Na lange aanüaan gaf (y my een Snoer Ge-

fteenten die men aan de hals draagt , met

een fijne Sluijer : doe liet ik my , 8cc. doe

omhelfde ik haar als of Het een Man geweefl

waar. Sy dan begon te doen, tefoenen, fy

hygde na haar adem ,fuik een goet dee haar

diekittelinge.

Cl. Wat deed Hydan teentje ? of hoe?

ik wende dat gy my dat feide.

Lean. Sus, fus, men moet alle dingen

foo nauw niet feggen.

Krobyle en Kcrinna.
Krobyle. r'T En is fuiken byfler fwaren

(aak niet Korinna y van een

Vryder een Vrouw te worden , als gy wel

meindet. Gy weet’er nu wel af te feggen

,

want gy by dat jonge Vryertje geweefl:

hebt, doeje voorje bloemtjen te plukken,

maar tien goude Kroone ontfingt s
waar
voor
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voor ik uw Dogter een Peerel-fnocr om
den halsfai koopen.

Kor. DatVgoet : maar ik hebfe liever

van fraije Gebeenten, als Thilcenti heeft.

Kroe. Ik fal der foo een befchikken.

Maar hoor , ik moetje nog een woortje
fpreken

$ gy moet uw foo wat weten na
na de manluideo te voegen : want gy weet
wel Dogter dat wy uit dat gewin moeten
leven

: gy weet wel , hoe wy defe twee
jaren * na uw Vader fal igersdoot , ons heb-
ben moeten behelpen. Wy hebben nu fulke

inkoinften niet , kint , het Kapitaal is te

klein , om van onfe rentjes te leven , wy
hebben foo lange jaren moeten leven uit

het geit , dat wj voor lijn Smits- winkel

kregen
, daar na hebben wy het ook al

van weven en fpinnen moeten hebben : on-

dertuiïchen mqeft ik uw de koft geven en

groot maken, om daar na wat winflmet
uw te doen.

Cor. Segje van die tien goude kroo«

nen ?

C r o b. Neen , maar ik feide , dat gy
uw wat opfehikken moeft , en gy groot

genoeg waart om my de koft te winnen,
waar uit gy ryk kont werden , fijde en pur-

pere kleederen kont hebben, mqt een grooto

Heep van meiden en kamenieren
Kor. Hoe dat Moeder? ofwatfegtgy?

Krob. Soo gy met de Monfreurs uw
niet gemeen maaktet , met haar dronkt ,

en voor een ftuk gelts byfliept.

Kor.
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Kor. Gelyk als Lyra de Dogter van

Vaphnü ?

K r o b Ja. .

Kor. Weetje wel dat het een hoer is F

Krob. Daar is niet aangelegen: want

danfult gy ook foo ryk worden alsfy, en

gy fult veel Minnaars krygen. Hoe huilt

gy foo Korinna ? weet gy niet dat’erfoo

veel hoeren zyn daar de Jongmans foo veel

werk afmaken? wat is aan denaam gele-

gen, liet maar op het geit en het goede le-

ven dat gy daar af hebt. ’t Heugt my wel

dat {y wel eer belapt en beftoptwas: maar

hoe komtfe nu voor den dag ! foo net als

eenpeerel, bekleed metlijde en koftelyke

Juweelen , hebbende een üeep van vier

Kanienieren by haar.

Kor. Hoe is. lyra daar aan gekomen?

Krob. Vooreerft dat fy haar felven
.

dapper optoidè 5
daar na , dat fy hg wat

wift na de humeuren der jonge luiden te

voegen , niet dat fy juift foo luitkeels lagte

als gy doet, maar foetelyk lagchende en

ftreelende. Gy móet wat frai en wyülyk

praten ,
niet haaftig ópioopende van hooft

zyn. Sy t gy aan een tafel , moet gy uw
niet dronken drinken ,

noch vratig eten 5

maar alles moet matelyk zyn.

Kor. Dat ik eens grooten dorft had

Moeder ?

Krob. Dan moet gy uw vooral wat

fpeenen , Korinna : men moet niet te veel

fpreken , nog ymant te biffig vallen. Gy
moet



83 6 L u c ï a n i

moet alleenig Hen op de gene die uw mint,
en dan fult gy geliefkooft werden. Weeft
niet al te dertel in ft te bedde gaan

, gy moet
hem foo wat weten aan te halen. Soo gy
dit doet , fal het ons behoud zij n.

Kor. Syn fy al te maai foo, Moeder, ge-
Jyk Eucritut , daar ik gifter mede te bedde
ging?
C r o B. Niet alle , d’een isbeter als d 'an-

der , wreeder en harder , of vriéndelijker.
Kor. Moeten die my dan beflapen

?

Kr o B. Ja' voorfeker » want die geven
veel

$ gy moet uw meeft voegen by die
gene die rykelyk geven. Gy moet maken
dat fy uw met de vingeren wijfen enfeg-
gen ; Sie daar de Dogter van Krobyle, hoe
ryk is die , fy maakt haar Moeder meer dan
dry dubbelt gelukkig Sult gy dat dan foo
niet doen ? gy ftlt my daar wel in gehoor-
famen weet ik wel. Gaat na het Bad toe om
uw te waffèn , want Eucritm heeft belooft
van daag weder te komen.

Moeder cn Musarium.
Moeder, Ls wy weder foo een Min-

naar krygen Uufmum , als

dien Ch<erea geweeft is , fullen wy een witte
Geit in ’t publykaan Vénrn offeren, en aan
die Hemelfe met die in de tuin is een jonge
Koe 5 de geeffier van alle goederen fullen
wy kroonen : dan fullen wy meer als dry

dub-
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Lubbek gelukkig wefen. Want watkrygen

vy van defen Jongeling ? niet een deut:

is men klee,deren , fchoenen , welriekende

alven van doen heeft , dan excufeert hy
ig , keilende het uit tot op een ander tyd >

mdat doet hy al dikwils :
gyfegtdathy

iw gelworen heeft , dat hy uw volgens

ie wetten fou trouwen.

Mus, Moeder, hy heeft my gefworen

ijCereSi TroferpinaenMinerva.

Moed. Geeft gy hem foo ligt geloof?

*n doe hy niet meeren haddc om herge-

ag te betalen, gaaftgy hem doe uw ring

onder royn eens te kennen ? die heeft hy

verdronken , en door het keelgat laten

oopen j ook die twee hals-fnoeren , die gy
an Troxia de Schipper gekregen hebt *

t welk hy te Ephefen gekogt had.

Mus. Hy is fchoon en ongebaart , en

Tegt dat hy mint , ondertufichen fchreit hy

fomtijds. Ook wil Vinomaches deSoonvan

den ^teopagite? Laches my trouwen hy

heeft ons groote hoop gegeven , waar ’t dc

oude Man fijn poepert toekneep.

Moed. Als dan de Bakkers, Snijersen

Schoenmakers geit van ons willen hebben,

fullen wy hen maar paijen met goede hoop

te hebben : wagt foo lange tot Laches den

tfjlytevfer fijn Sooatjen erfgenaam laat , dan

fullen wy uw na de Bruiloft voldoen.

Schaamt gy uw niet dat gy onder de andere

Hoeren uitfteekt , fonder pandanten aan

t
d’ooren , pf julkeden om de hals, en de

boot
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boot op de borft , en dat gy niet een Tóten-

£ywrkleedjen hebt?

Mus. Sijn ly dan gelukkiger en fchoon-
der als ik ben , Moeder ?

Moed. Neen , maar fy fij n oraiigtiger,

fy weten de hoer te fpelen nompareilje,

fy gelooven de Jongmans foo ligt niet, al

iwoeren fy haar blont en blauw, Gy be-

trouwt haar te veel
, gy zijt te man-gek,

gy lokt niet eens een ander aan , gy houd
het alleen met Ch<erea . Doegy onlangs dien

uïcarnenfer Boer kreegt
,
prefënteerde hy uw

twintig goude kroonep 5 maar gy had’er

den brui af. Gy fit maar alleen, en droomt
en dut met uwen ~4donü , CkaeYed mein ik

Mus. Wel, fou ik Choerea verlaten, en

voegen my by dien Iwëeterigen fiinkbok?

hy was fpo ruw als een verken»

Moed. Laat hem al foo ftinken , al

had hy in fij n broek gekakt , wat is *er aan

gelegen ? Waarom begeerde gy dan niet

met ^éntiphon te doen te hebben , die uw
half foo veel wilde geven ? was hy foo

fchoon nog foo gemaniert niet als CbtYea*

Mus. Ch#rea dreigde my en hem de

hals af te fnijden , wanneer hy ons beide

t’famen vond.

Moed. Hoe menigmaals dreigen fy

wel , dat fy het daarom niet en doen 5 wilt

gy daarom geen open Salet houden voor

andere Meffieurs £ gy wilt leven, dunkt my,
als of gy een Nonne van Cms waart? wat

V” ~ - heeft
|
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heeft hy uw gegeven om deie plegtelijke

dagen te onderhouden.
Mus. Wat fou hy geven Moeder , hy

heeft niet.
•

fa! Moed. Wat! kan hy fijn Vaar niet

een beurfe met geit afhandig maken , of
bedriegen hem door een Slaaf, feggende,
dat hy in den oorloog wil trekken foo hy
geen geit en kfygt? hy eet ons kaal en be-
roit, dat wy langer geen hembd aan den
aars konnen houden. Meint gy als hy fyk
fal zyn , dat hy dan om uw fal denken

,

wanneer hy daar foo veel fchatten fal fien ?

ik meen van neen. Dan moeten alle kleine

luiden agter ftaan.

Mus. Hy heeft my belooft geen ander
te fullen nemen , al wierd hy van fijn Vader
gedwongen.
Moed. Weeft wel op je hoede dat gy

niet bedrogen wert.

Ampelis en C hkysis
Ampeus.W7 Anneer ymant niet jaloers is*W gram werdende, hethair iait

de kop trekt, of fijn klederen verfcheurt

,

fou men die nog voor een Minnaar hou*
den ?

Chrysis. Wel ^mpeli y fijn dat juift

teikenen van een Minnaar ?

A m p. Wel voorfeker: want dat beduid

een man die hitfigen oploopendis ; want
foo
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foo fomwyls eens te foenen , en tranen met
tuiten te huilen , te fweeren dat’er de drom-
mel om lagt , dikwyls nu en dan te koipen,

zyn maar teikenen van een beginnende lief-

de. Kort > dit heele vuur beftaat in jalou-

iien: want wanneer uw gorgias in het bak-

kes klinkt, dan is hy jaloers , dan moet

gy moed hebben , bid dat hy uw dat al

dikwyls doet.

C h it. Dat hy my in ’t bakkes fou flaari?

Amp. Dat juift niet * maar dat hy niet

wel te vreden fy , wanneer gy hem niet aan

eniiet: want foo hy uw niet minde, waar-

om fou hy boos werden , als
5

er een andere

vryer by uw quam ?

C ii r. ïkheb niemant anders , alhoewel

hy het meint, miffchienom dat ik dikwyls

van fekeren ryken gewag maakte.

Amp, Dat is goet dat hy meint dat gy
van ryken waargenomen , en gy van haar

bemint werd $ dan falhynog grooter ja-

loersheit krygen , en fyn beft doen dat hy
altyd het Iiaantjen is van alle medevryers

Chr. Hy is fomtyds wel gramfteurig,

en geeft my een fufflet in 't bakkes,, en hy

geeft evenwel niet.

Amp. Datfai daar na wel komen 5 want
die jaloers zyn , zyn de grootfte Minnaars.

Chr. Ik weet niet op hoedanigen wys

gy dan wilt dat ik flinken in het bakkes

kryg.

A p. Ik weet het wel : hier uit fprui-

ten de grootfte minnerijen , alhoewel hy
hoort
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Boort dat hy verfuimt wert. Maar als hy

-hoort datliy alleen maar by uw komt , dm
foo verflapt de liefde : dat feg ik uw , die

nu al twintig jaar met hoere-jagt de kolt

verdient heb: en gyzyt, meen ik, nu al

agtien jaren out , fo moet ikuw eens verha-

len wat my over weinige jaren gebeurt is

:

Sekere Vemophantes een woekenaar minde
my doe ter tij t, en dede weinig moeite, Ton-

der veel huilen of tranen te ftorten^hy quam
ook noit ’s nagts laat voor myn deur , fom-
tyds hiep hy eens by my. Ikfchafte hem
daar na t’eenemaal af, (wmtCalliades de

Schilderwas binnen , diemy eengoethuk
gelts vereerde.) In ’t eerU bleef hy agter,

my foo watuitfcheldende.Als’er foal eeni-

ge dagen waren verby gepaiïeert, en men
tot hem niet en fond ( Calliades was weder
binnen , ondertulïchen begon Vemophantes

hitligte werden. Hy Hond een weinig by

het huis, de deur open fiende, huilde hy,

hy Jloegen raafden op de deur s dreigen-

de lig te kort te willen doen , en fcheurde

lijnkieederen. Eindelykgaf hy my twaalf

hondert guldens , waar voor ik hem agt

-maanden lang geriefde. Syn Vrouw feide

dat ik hem betoovert had. Maar dit was al-

leen de jaloersheit. Daarom Cbryfis ge-

bruikt gy tegen Gorgia het felfde middel:

want defe Monlieur fal een rijk quantje

zijn, wanneer lijn Vaartjen onder de klui-

ten is.

IlVeel (Nu) Do R-
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Dorcas, Pannychis, Phieostra-

tus, en Polemon.

Dor c as. T leve Vrouw , wy fijn om
^halsr Weetje wei dat Po/e-

vMQn weder uit de krijg' is thuis gekomen ?

Ik heb hem feer deftig in de plunjengefien,

van boven tot onder met purper > feene-

maal met gout geborduurt, als een Prins.

/Die hem van fijn Vrienden fagen , liepen

na hem toe , om hem te verwellekomen.

Ik vroeg fijn Slaaf die hy mede gebragt

had : Wel Parneno , hoe gaat het al ? hebt

gy uw moed in den oorlog al geboet?

P a n n y c h i s. Dat moefl gy niet eerft

vragen; maar datje de Goden dankte van

haar behouden thuis te fier* ; en dat uw
Juffrouw dikwijls na haar gevraagt had , of

jfe doot oflevend waren , en dat fy dikwijls

om Vokmon gehuiithad.

Dor. Dat heb ik al gefegt in’t begin:

.want ik boodfehap uw maar ’t geen ik ge-

hoor! heb. Ik vroeg Pameno ofhem de oo-

ren niet luitenen ? onfe Juffrouw huilde af

tijd wanneer fy om uw dagt : als fy hoorde

dat’er een neerlaag was, trok fy het hair uit

haar kop , en iloeg op
5
er borft , en vernam

aan elke Bode hoe het met uw gefontkeit

,
was*
Pan. Soo betaamde het ook Vorcas.

Do R.Daar na vroeg ik hem alles orden-

telyk : en antwoorde, dat fy feer wel over-

gekomen waren* Pan.
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P a n. Seidehy niets van my > of ik nog

gefont en v/el te pafle was , en of hy niet

verlangde om my te hen ?

Dor. Ja , dat was het eerft dat hy vroeg:

hy praatte ook van groote rykdommen,
gout, kleederen , flaven , olyfants tanden.

Het filver had hy foo veel , dat men het

met fchoppen opfchopten , en met maten

moed: meten. Tarmeno had een gehoekte

rink met verfcheiden gebeenten ihgeleit

aan fijn pink. Hy verhaalde my noch veel

dingen , hoe fy over den Ulyn getrokken

waren , hoe fy eenen Tmclates verüoegen

,

en hoe Toletnon hg in de flag tegen de Tifiden

Jiicld, Dit fou ik uw boodfchappen , op dat

gy wift , wat gy dan te doen had. Want als

Tolemon quam (ik weet dat hy komen fal*

' wanneer hy het volk , dat hem komt ver-

wellekomen heeft laten gaan) envondP&i-

loflratus by ons binnen-, wat meint gy dat

idiy wel doen fou ?

Pan, Laat ons eens raadhaan , wat wy
hier bed fullen in doen : want dat men hem
de fchop fou geven , was niet redelyk > daar

hy onlangs {00 veel géks heeft gegeven :

daarenboven is hy een Koopman > die ons

veel belooft heeft : ook fou het ons fcha-

delyk zyn, dat wy Toletnon , die van foo

een togt af komt ,
niet en fouden inoemsn.

Behalven dat, ishy ook jaloers: doehy niet

£en hcmbd aan hjn gat had , was hy ai foo,

wat fou hy nu doen , daarhy nu foo een

man is ?

( N n z) Dor
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Dor. Hy fal wel haaft opdagen.

Pan. Ik ben waarachtig radeloos , ik

fitter en beef.

D o r .Vhiloflratus hen ik daar ook komen.
Pan. Wat fal hier van worden ? waar»

Om vcrflint my de aarde niet ?

Phil. Wat praatje ! waarom drinken

wy niet eens Pannychi ?

Pan. Lieveman, ik heb wel half doot

geweeft van verlangen na uw. Welkom
Tölemon, ik hebjein jaa&en dag niet gefien.

Pol. Wie komt daar b Spreekt gy niet ?

•Gaat wandelen Tannycbi. Ik ben uit Vyle

liier binnen de vyf dagen gereifl: , om
by foo een vrouw-menich te mogen ko-

men. Dit komtuw met regt over ; ook heb

-ik uw te danken, ik fal niet meer van uw
ontfufielt werden.

Phil. Wiezytgy goedoman?
Poil em. Gy hoort dat ik Tolemon de

Sterienfer uit deBende van Tandion ben.Ik heb

in ’t eerft Marfehalkgeweeft : maar nu ben
ik over een geheel Leger geilelt. Ik was de

Minnaar van Pannychis

,

doe fy nog wel by

haar fiimen Was;

Phil. Maargy Maarfchalk , defe Van*

nychis hoort my toe , want ik heb haar

fes hondert kroonen in de hand geftopt.

Volgt gy my Tannycbi , laat hem maar by

ée oèryfen Marfchalken.

Dor. Syis een vrygeboren, fy behoeft

mie t te volgen of fy wil.

JP AM.
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Fan. Wat fal ik doen Dana* ?

Dor. Gaat na binnen : want het is niet

tdfaarn dat gy by den vergrimden Pok-

n zyti w int door jaiouli fou hy nog mees?;

tfteken werden.
Pan. Laat ons dan binnen treden. ?

Po l. ’tls de taatfte reis dat gy lieden meê

j drinken Tuit. Ik falje wei wrat anders*

ren : breng hier de Tbracers Parmeno.

Por. Sy zyn alle gewapent , fy omrin-i

ide Steeg met een vleugel, die de avant-

de hebben , zy zyn fwaar in d
5armatures ;

t beide fij den zyn de Sllnger-werpers en

Schutters ,
d’overige hebben de ariër*

'de.

5 h i l. Gy gebied ons , ofwe kinderen

ren, die men met de Bullebak te bedde

gt, Hebtgy oit wel een haan de keel af

teken ? of hebt gy wel een Veltflaggc-

i ? Gy moogt 'elders op een Kafteel in

nifoen gelegen hebben.

Pol. Gy Tuit het dadelyk welbevinden*

mneer ik met mytt Compagnien koom
i marcheren.
Phil. Koomtmaar aan met uw blanke

ipenen. Ik fal uw aan dekn Tybis die my
Igt , met fteenen en oefter fchelpen foo

als hagel fmyten, datgy niet lult we»
i, in wat gat dat"gy kruipen fult.

( N n 3 ) Che-
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Chelidonium en D r o s e.

Chel. JK heb die Jongeling Klinia in

Jangen tyd tot uwent nietgefien.
Hoe is dat foo ?

D r o s e. Syn meefter wil het niet heb-
ben.

Ch. Wie? die Kindermeefter Viotimtsï
Dat is my een goet vriend.

Dr. Neen, maar dien vervloekten -4-

nftónem,
Ch. Ei toch, dien barsfienden, met fijn

lange baard, die met de kinderen indege-
fchilderdegalerie wandelt ?

Dr. Ja die ifi: , ik wenfie dat ik hem
door Beuls handen by fijn baard fag ophan-
gen.

Ch. Hoe ! wat komt hem ovéi‘ , dathy*
iuJx Klinia raad?

'

wD R
j
lk

£
sn het ter wereUrtiet bedenken.

sntqos ny maar een Veis twee ofdry by
Hly geflapen had

: is hy noit meer aan de
Steeg geweeft. Doe ik daar na begon be-
droeft te "vvorden ( ik gis wel wat de oor-
faak Vs ) fond ik Neurü , die eens omkeek,
of fy hem op de Markt of in ’t Worftel-

perk fag. Wederom komende , feide fy

hem gefien te hebben , wandelende met
*^rift<enetus , en dat fy hem van verre toe-

geknikt hadde. Waar op hy foo rood wier»
de als fcharlaken , kykende met de oogen
op de aarde neder als een bepifte Paap,
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dervende haar niet meerlanden. Defe bei-

dé gingen na de ftad. Sy volgde hem tot

Vipytm toe : als hy niet eens meer omen
keek/oo ging iy na huis toe, niet wetende

wat fy boodichappen fou. Hoe meint gy

dat ik doe te moede was rdaar ik niet en

wiftwat hetkaereltje fchorte.Maar ik feide

by mijn felven , heb ikhem wel eenftroó

in de weg gelegt ? fbu hy wel een ander

minnen en my haten ? of heeft het lijn

Vader hem verboden ? en meer dierge-

lyks. ’sAvonts tuffen ligt en donker komt

Vr&mo my een brief brengen. Ha daar Che-

lidonium is een Brief, feide hy , ik geloof

wel dat gy de meining wel weet

Ch. Laat eens fien. 't Is gefchreven of

het de katten gekrabbelt hadden , *t is een

teiken dat 'er haaft was. Sy luiden aldus :

Hos ik » bemint hebt, Drofe , wetende Goden «

Dr. Wee, wee , fy doet 'er met eens

een groeteniffe voor aan.

Ch. Ik met uiv verlaten , niét door eenigen

Badtsnaar door dwang: want myn Vader beeft my

by rifta.netui ter fcbool beflelt , om my inde

Thilofopbie te onderregten. Vefe feide ,
dat bet

niet eerlyk was , dat ik by boeren enfnoeren liep:

dat het veel beter tv as de deugt boven de wdlttfl

te (lellen.

D r. Dat dien fchelm noit fijn doel be-

reike , die de Jongelingen alfooonderwytë.

Ch. Derbalven meet ik hem gehoorfamen.

Hypaftfirgviddig op my , ik mag niet eens een

mder aanfien (onder (ijnconfent. Hy belooft my
( N n 4 ) h
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by aldien ik hem gehoorfaam , dat ik Jaligfaï
leven , en my een fontein alles goets fal geven .

Dit heb ik in ’t hetmelyk gefcbreven. Vaart wel ,

en gedenkt om Clinia.

D Ri Wat dunkt uw van defe Brief Cheli-
ioniumf

C h. ’t Is my een hart gelag
, gedenkt om

Clinia : hy laat hier nog een nadruk.
Dr. Het fchijnt my foo. Ik fterf van

liefde. Dromofeide my ook , dat’erfooeen
Kinder- roeefter ^4nfl&netus was , welke in
\ heimelyk met Clinia geiproken had , hem
belovende

, dat hy hem de góden gelyk
wilde maken. Gy praat menigmaalseenige
minne praatjes der ouden met de kinderen.
Hy heeft ook verboden dat hy -'hx lijn Va-
der fou féggen.

Ch. Men moed:, Drofe, Drom foeken
aan te lokken , en hem wat frairjes te ont-
halen.

Dros. Ik heb hem aangelokt, derhal-

ven ishy fotmyo devotie.

C b. Weeft goetsmoeds, ’t fal welgaan.
Ik fal het aan de wand fchryven inCerami-

mm-, daar ^Architeles dikwyls wandelt : ^4-

yifltfnetw bederft Clinia. Hier uit fal dan
’t een of ’t ander rylen.

Dr. Hoe fal men dat foo heimelyk kla-

ren ?

C h. By nagte en dat met een houts kool.

Dr. Goet , maar gy moet my dan ook
helpen , tegen defen hoyeerdigen enydelen
*4rift<enetu$.

Try-
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Tryph^na en Charmidés.

Tryph^ena. qAI ymant die een lief ge-
^ kregen heeft , al huilende

met de rug na haar toe flapen ? Gyhebt,
geloof ik , niet genoeg gedronken , of gy
zijt niet gewoon alleen te eten : want de
tranen rolden uw over de wangen onder
tieten. Nog houdgy niet op, gy fhgt de
kinderen. Wat komtuw-over , dat gy fulx

doet Charmides ? feg het my dog, verfwijgt
het voor my niet.

Ch. Ik kan my niet houden van liefde,

ik kan her niet langer lijden.

T r. 't Is blijkbaar genoeg dat gy my
nieten minr.gy (oud my danfoo niet geruft
laten leggen, nog my van uw weg-ftooten
wanneer ik uw omvatten wil. Gy maakt
tuften ons beiden een fchot met uw klede-
ren, op dat ikje niet aanraken fou . Spreekt
regt uit , wat deert uw ? loo lal men ’t ver-
beteren.

C h. Gy kent die Hoer foo wel als ik*

T r. Noemt fe my eensop.
Ch. Het hThikmatium.

'

T r. Welke tochrwant daar zijnder tv/ee:

die uit Vivcsen , welke onlangs getrouwt is, fy
wert van Damyiiusgemint

: is ’t de Soon van
die Velt-overfte ? of- is het.d’ander?

Ch. Sy is het fel ve , ik ben eesis van haar
verft rikt.

Tar, Huilde gy daarom ?

(Ne j ) C m.
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Ch. Ja.

T r. Is het lang geleden dat gy haarbe

mint hebt?

C h. Ontrent feven maanden. Ik heb haar.

op Vaftenavonts dag eerft gelien.

T r. Hebtgy haar al wel ontrent alledee-

lengefien? Was fy niet als een Vrouw van

vijf en veertig jaar?

Ch. Sy fwoer dat fy toekomende De-

cember eerft twintig jaar foude werden.

Tr. Sult gy haar meer gelooven dan

uw eigen oogen ? Siet fe wel te deeg aan

in 'tflaap van het hooft , daar fultgy gryfe

hairen vinden, want het ander hair is maar

bedrog. Doet uw beft om haar eens naakt

telien.

Ch. Dat heeft dymy noit willen toe-

ftaan.

T r. Sy weet wel dat haar gryligheit haar

fou beklappen. Ik weet niet waarom gy
huilt om met haar te doen te hebben : mii-

fchien hield ly lig al wat weigerig.

C h. Soq is het ook , alhoewel ik haar

vry veel gaf.Daar na eiftefy duifent gulden

van my. Ik dit haar ftraks niet kennende

toe-tellen, omdat myn Vader wat deuntjes

is, floot fy my de deur voorde kop ; en

nam Mofchion binnen. En om dit te wreken,

koom ik by uw.
Tr. Ik fweer uw by Venut , dat ik by

uw niet en fou gekomen hebben , had iK et

te voren geweten, ’t Is tyd dat ik gaa, de

haan heeft al dry maal gekraait.
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C h, Gy hebt luik een haalt niet ,
w^nt

wanneer het lbo isalsgyfegt, wil ik haar

niet meer aanlien.

T r. Maar hoor 9 foo fe nog leeft fulje

wel hooren feggen hóe out fy is.

Ch. Dewyl ly dan foo is , foo neemt dit

middelschot weg , laten wy malkander

omheifen, foenen , en vrientfchap bewijfen 3

gy weet wel. Fhilemathim mag wel varen.

Joessa 3
Pythias

, en Lysias»

J o e s s a. I—|
Oe begint gy de beeft te fpé-

1
len Ljifia f daar ik noit eenig

geit van uw geeilt heb ; als gy quaamt, heb
ik uw minnelyk ontfangen , gy hebt altyd

de vrye tafel by my gehad , t heeft uw
nóit een penning gekolk Gy weet wel hoe
menig Minnaar dat ikomuwent wille heb
weggefonden ? onder alles is Ethocks die

raads-heer gewordenis , en de Schipper Taf-

fion , met lijn makker Mdiffrtf, die lijn Vaar
onlangs gehorvenis , zynde belitter van ai

dat fclioone goet gebleven. Ik heb my te-

gen uw altyd kuifch gehouden , alhoe-

wel myn Moeder my dikwyls daar over
in tegenwocrdigheit van mijn Vrienden
woorden maakte. Gy weet höe ik my
gehouden heb in de kraam van uw leggen-

de, doe gy met Lyceena hoeide, doe gy naafl

mijnfijdeaan de tafel ieidet
,
pneftgy^-

giiiim de fingfter nog. Hier oyer huilden

( N n I ) ïky
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ik, en hield my qualyk. Een weinig tevo-
ren , doe Tbrafo , gy en Viphilm t

J
lamen

dronkt, wasdefnaren {peel fier Cymhcilium

daar met Tyrallis , welk myn vriendin niet

en is. Gy dat wetende , hebt Cymbalium ver-

fcheide reilen gelbent : ’t was alles tot uw
eigen nadeel

5 gy meende dat het niemant
en lag

; gy vatte haar ook by de borsjes*

Waarom deed gy dat? gy doet qualyk Ly-

fiu , dat gy foo een vergekt vrouwmens
droevig maakt. Daar is een Goddlnne
^4draflea die alles fier. Gy fult om my ook
nog wei tranen- laten > wanneer gy hooren

zult dat iktny verdoe, ophang,of in een

put fpring uit defperatie. Dan lult gy my
in waarde houden. Hoe knerfi: gy ioo op
de tanden ? feg op , watuw fcheelt : Vythias

fa! tullen ons beiden oordeelen. Gy liet,

lieve Tythias , wat ik vandefen Lyfias ly-

den moet.

P Y THiAs. O wreetheit ! dat met geen

tranen bedwongen' wert is geen menfch,

maar een Heen. Gy hebt hem al te mal ge-

feroeit loeffe : ’t is uw eigen fchult. Gy
moefi: wat jaloer fer zyn. Schreit niet. En
als hy komt , {luit hem de deur fomwijls

eens voor de kop : dan fal hy wel Vernis bui-

jen krygen , dat hy van uw niet fal konnen

du uren.

Ioess. Weg, weg, foti ik hem de deur

Toor 't hooft {lusten? ik ben va 11 bang dat

hy my verhten jal.

p'Y t,. Hy £ü wd weder komen.
ÏOESS»
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Toe ss. Ik geloof dat gy’er d’oorfaakaf

bent 5
mifïchicn heeft hy uw hooien leg-

gen , van hem de deur voor de kop te fmy-

ten.

L ys. Ik ben om harent wille hier niet

gekomen Tythicts : want ik begeer haar on-

der myn oogen niet meer te iien. Maar om
uwent wille , du gy niet foud leggen , Xy~

fias is on verfoenely k.

Pyt. Dat meende ik gefegt te hebben

Lyfid.

Lys. Wilt gy maken , Tythias 3 dztloejja

my gedoogen wil,die daar nu fit en fchreit:

want ik heb bevonden dat ly met een ander

boeleert?

Pyt H.Weetgy niet dat fy allemanshoer

is r Maar wanneer fiagt gy dat?

Lys. ’t Is van daag de fefde dag , het was

op den tweeden February. Om harem wil

begeerde myn Vader my stiet meer in huis

te üen : want ik kon van haar nietduurem

Ik.maakte dat ik overeen muur te klimmen
heimelyk binnen quam , ik hefte de deur

uit het hengfei , en verborg my elders ag-

ter een muur: maar fy leiden alle teflapen,

Doe ik by het bed quam , vond ik een om
gebaarden , die fig met riekende Salven

befmeert had. Dat merkende, ik had een

degen op fijde, gy kont eens denken wat ik

dee. Hoe 1 agt gy foo Tythias ? is datbelag-

eliens waart ?

I o e s s. Is uw dat foo fvvaar geweeft Xy-

fa ? deie Vjthm fliep by my.
Pyt,
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P y t. Segt hem dat niet Joeffa.

Ioess. Waarom niet ? het was Tyihïa
al , die ik ontboden had om by my te Yb-
pen. Het was my leet , dat ik uw miflen
moeft.

Lys. Tythiasl was die foo tot op de huid
toegeichrapt? En heeftfe binnen fes dagen
tyd weer foo veel hairs gekregen ?

ÏOES. Sy is gefc horen , Lyfia, doe fy

flek was > is al het hair haar uitgevallen

,

daarom heeft fy een hulfel van ander hair

op het hooft gefet. Toont het hem liever

Tythias , op dat hy het geloove.

Lys. Behoorde het foo niet , dat ik

fulx voelde ? Laat ons nu de pais eens drin-

ken.

ÏOES. ïk ben te vreden.

Leontichus, C hen i das,
en Hymnis.

Leontichus. n Ebt gy my wel te paart
1
fien fitten Chenida ? Ik

wenfie datgy by mygeweeft waart doe ik

deüverfien van de Ruiterie der Galaten met
mijn fpies hem en fijn paart doorfpitte. Ik

alleen joeg wel vijf en twintig Ruiters op
de vlugt.

C h. Doe gy by Vaphlagonien met de Drofï

te doen had , hebt gy doe niet een manne-
lykfeiuangeregf?

Leok#
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L eon. 3
t Is goet "dat gy my dat indag-

tig maakt. Het was een kaerel als een reus,

on Te Kolonel dat anders een dapper Heer

is , had genoeg tegen hem aan te kanten.

Verfcheide Hopmans doeg hy terneer als

kinders, hy joeg wel een heele Compagnie

opdevlugt, elk joeg Tiy een vrees op het

lyf.

Ch. Ik had ook groote vrees voor uw.
Leon. Ik trad hout toe Tonder te vree-

fen, ondertuden was 'er een groot geroep

van beide kanten : als wy hand-gemeen

geworden waren, foo wonde hy my eer il

een weinig : ik dak mijn fpies door fijn

fchild t’eenemaal door de bord henen , en

tceloopende hieuw ik hem de kop af.* zijn

wapenen heb ik Thuis gebragt.

Hymnis. Gy vertelt vreefelijke din-

gen : wie Tou dan met uw , die foo bebloed

waart, gegeten, gedronken of gedapen

hebben. Ik gril als ik fulkshoor.

Leon. Sa daar is dubbelt geit.

H ym. Och ik ben angdig by foo een

kaerel te flapen.

Leon. Zijt gy nog angdig. Dat is we!

eer in Taphlagonien gefchiet , maar hier Tui-

len wy vrede hebben.

H y m. Ik ben angdig uw te kudbn. Gf
gijt niet veel beter als een Beul.

Leon. Had gy my doe in de wapenen
gefien

, gy foud my wel bemint gehad heb-

ben Hymni .

H y m. Ik wert qualijkais ik'erom denk,

voor*
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voornamelijk daar gy diekaerel dekopaf-
hieuwt.ïk durf niet een hoen lien kelen , ik
Iaat Haan van fuiken neerlaag hooren fpree-

ken.

Leo

Z

ijt gy foo flaphartig ? Ik m ein-

de dat ik uw-daar vermaak mee dede , dat ik

iulx vertelde.

H y M* Roemt daar mede by uw volk :

ik gaa eer het duifter wert by mijn Moe-
der. Vaar wel manhaftige krijgsheld met
al uw verflagen dooden.

Leon. Waar keen, waar heen ? Sy
loopt weg.
Chen Gy hebt het meisjen een fchrik

op den hals gejaagt, met fu lx te vertellen.

Soo fy maar te nagt de koorts niet en
krygf.

Le on. Waarom vraagd gymynafulke
dingen ? Loop haar na, feg dat fy weder
komt.
Chen. Sal ik feggen dat gy het geloo-

gen hebt om quanfuis foo wat aanfien te

hebben ?

Leon. Neen , dat is te fchandelyk.

Chen. Sy-fal anders niet komen
: gy

moet dat feggen.

Leon. Seg maar dat ik het meefl gebo-
gen heb.

Dorio en Myrtale.
Dorio. 13 On ft gy my nu met de deur voor

^de kop'Myrtakï nu ik om uwent
wil
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wil in armoed vervallen ben ? Gy fongteen

ander liedjen doe ikje al dat gek in uw
fchoot wierp : doe was het my n Heer agter

en voor, letje watneer, watlukuw. Maar 7

nugy my totdebeenen toe hebt uitgemei>

geit, en dien Koopman uit Bithynien ge-

kregen hebt , moet ik al huilende buiten

de deur kaan. Defe banketeert nu met uw*
dèfe heef: uw fwangèr gemaakt.

M y r . Hebt gy my foo veel geit gegeven,

gy fchelm; fijt gy dpor mijn verarmt? re-

kent eens alles op wat ik van uw genoten

heb.

Dor; Voor eerk heb ik uw Sicyonife fchoe*

nen gegeven , die te minken twee Rijx-

daalders waart lijn.

Myr. Daar voor hebt gy twéé nagten

fey mygeflapen.

Dor. Doe ik uit Syrien quam
,
gaf ik

uw een Alabaker fles met fait, rekent da£

ook foo veel.

Myr. Doe gy na ginder voer ,
gaf ik

uw nog een rok om ’t lijf,om te roei) en, die

Epiurmby my gelaten had.

Dor. Die heb ik onlangs aan Epium we-

der gegeven, daar ik noggrootlpul mé had*

Ik hebje verfcheide vHehen wat ajuin ge-

bragt , ook nog agt fcheeps brooden in een

mand , met een korf vol vijgen. Eenige

vergulden muilen , met een kaas.

Myr. Laat dat al vijf Rijksdaalders

famen fyn.
'

Dor. Wat hebben wy niet al gdron*

ken-3

,
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ken 5 voorts heb ikuw onlangs voor de^/oe-

ten van Venus nog een dubbelt Ducaat neer

gelegt. item , nog voor kanten en laba-

ren.

Myr, Ajuin * en vifch Voyw.

Dor. Ja mijn eigen Moei’ heb ik noit

foo veel t’huis gebragt.

Myr. Voor eerft (let gy die rok , met
defe goude ketting. ’tWelk hy gekoft
heeft.

Dor. Ik weet datg^fulx liegt , want

gy hebtfeal lang gehad.

Myr. Die gy meint was veel dunder,
Tonder eenige Smaragden. Ook defe Pan-

danten, metditTapijt. Onlangs gafhy my
ook nog twintig goude kroonen : de huis-

huur betaalde hy ook : ten komt hier op
geen muilen, kees of visjes aan.

D o r. Gy fegt niet dat gy daar voor by
foo een kaalkop flaapt, die niet een tand in

fyn mond heeft. Daar ik wel een ander kae-

rel ben.

Cochlis en Parthenis.
Coclis. W/At huilt gy foo Tanheni ? hoe

v
brengt gy fulke gebroke fleu-

ten mede.
Par. DieJEtolife foldaat , die Crocale mint

,

diegroote Vent, die heeft mymet vuiften

geflagen, doe hy my by Crocale vond fingen,

die heeft de fleuren ook in (lukken gebre-

ken , hy fraeet de Tafel met al de Bekers

om
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om verre > en fleepte dien onbefchoften

Gorgus by het hooft, hy gaf hem fooveel

fhgen,dat ik twijfel of hy daarvan al opko-

men fal : het bakkes was blauw en blont

geflagen, en bloeden als een rund.

C o c h l . Is de kaarel rafent ofdronken?

Pa r. Hy is jaloers, dit lijn onftuimig-

heden van de min. Ik geloof dat Crocale

twaalf hondert guldens aan geit van hem
geeid heef-

, en als Vinomachas die niet en gaf,

iloot fy hem buiten de deur, foomenfegt;

maar Gorgus die rijke Boer ,
dronk binnen

met haar: mijnby dat gefelfchap mede ne-

mende , om daar te fleuten. Ik begon een

Lydiers deuntje te fpelen , en de boer die dan-

de , en Crocale floeg met de handen , maken-

de een ibete melodie. Ondertudchen wiert

de deur van buiten met gewelt open gebro-

ken. Daarkwamen agtdêrke jonge gelei-

len binnen , onder welke defe Megarenfet

was. Alles wierde ’t onderde boven ge-

haalden Gorgus, als gefegt heb, langs de vloer

gefleepü, en met voeten getrapt. Crocale

vlugte by de bueren in. Onderwijl gaf hy

myook het bakkes vol flagen. Ondertui-

fchen lijn fy na de Magidraat gegaan om
hem te verklagen.

C o c. Dat is huishouwen met foldaten

,

3
t is al met flagen en fmy ten te doen.

J

tSyn

groote Poehanfen, en hebben met een wis

om haar kale gat te veegen. Wagt feggenfe

tot den roof gedeelt werf.
?

t Is alles maar

doffen, roemen , en wint- blafen»
LU-
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Maaltijd
, ofte Lapithen.

Vólgens oude gewoonte vervolgt hy weder de
Pbilof‘ophen met baare marderen en Uven
te bejebimj) en»

F h ilon, Lücinus.
Fhïlon, q Y feggen Lttcine , dat gy foo een

^ wonder difpuit over Tafel ge-
Jtad hebt by ^rijhenetus : en dat hier over
groote woorden fyngeweed, ja ik hoorde
van Charims dat het mesjen uit is geweed.
L u c. Hoe weet Charims dat, nademaal

hy met ons ter Tafel niet en is ge-
woed?

P h. Hy feidedat hy het uit de Genees*
meefter Dionicus gehoort had. Vorders Vio-

nicus is felfs geweed een uit de gaden.
L u c. Maar die is’er niet altyd geweed

,

want hy kwam wat later, 't Geeft ray won-
der , dat hy alles ordentelyk heeft kunnen
verhalen.

P h. Chctrinm heeft belad dat ik by uw
ioude gaan om te hooren : want gy alles ont-

houden had: derhal ven moet gy my die ver-

makelyke maaltyd verhalen.

Luc. Men hoorde te fmooren hgeenby
een Romer wijn is omgegaan. Vionicws dee

kwaiyk , dat hy dat foo l os aan Charinus ver-

tel-
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telden; ik heb niet in t (in daar een woort van

te reppen.

Ph. Gy moed foo niet fpreken > want

gy fyt begeeriger te verrellen , als ik wel

om te hooren; gy hebt geern een vriend

,

daar gy diergelyke dingen eens tegen uit-

braakt. Want indien ik wilde weggaan,

gy foud my met gewelt willen houden , om
dat eerd te verhalen.

Luc. Wel aan dan wyl gy daarfoobegee-

rig toe fyt lal ikuw wil doen

.

4

p h. Maar troude de loon Zeno van .4rift<e'

nem, en heeft hy u lieden ter bruiloft ge-

had ? •

Luc. Neen, maar fijn dogter Cleanthegzï

hy aan defoon vanEucritus deWidelaar,wel-

ke in de Philofophie dudeerde.

Ph. Waaragtig eenfchoon kareltje,maar

hy is nog war te jong om te trouwen.

Luc. Het moed lbo weefen fchynt

wel.

Ph. Eucritus is rijk. Wie wasser ter maal-

tyd ?

Luc. Wat hoef ik uw die alle op te ha-

len? uit de Philofophen was’er Zenothemisj,

die Lahyrinthus toegenaamt is : van de Peri-

patetici hadden wer Cleo&emut die kakelaar.

Syn Difcipuien noemen hem een 5waart of

eenHellebaard*Hemaw denEpicureer was daar

ook, defen fagen de Stoici vry wat barsjens

aan ,
ais of het by na een dootflager ge»

weed was.1(1<chs de Letterwyfen,en Vionyfi-

Jms den Redenaar was daar ook , met Ion



852 luc iA'N I

den Tlatonicus, een man goet van leven, wel-
ke ,

inkomende van yder een befonderlyk

gegroet wierde. Daar kwamen ook veel

vrouwen, onder welke de bruit fat, feer

netjesopgegiert : over de vrouwen fatende

mannen elk na lijn qualiteit. Al hoewel
vry wat krakeel was om de voorfte plaats.

Rh. Hier was hetheele choorder Mufen
vergadert.

3
t ls beft en wyflelyk dat ^ïiftce-

netus uit elke fedle der Philofophen maar
eene noodigde.

Luc. Wy faten in’t eerfte vry vvat

ftil aan Tafel. Onder allen luifterden Cleode-

mus in’t oor van Ion , liet gy niet dien ouden
Zenothemis, watteftukken vleis hy aan fijn

jonge reikt om weg te ftoppen , meinende
dat het eenander nieten liet ? toont dit ook
aan Lycims, feide hy, op dat hy daar van ge-

tuige fy , want Ion heeft dit al lange gefien

:

ondertuflchen vyierden hem alvvatgelbu-

tobyt-vvoorden ioegefchooten. Openbaar
durften fy niet veel feggen ©m *Alcïdaman*

oerwil, welke de grootfte Schelder vanal

de Cynici is. *4ri(l<enetus prees hem dat hy
ongeroepen quam , en wilde dat hy op een

fagte ftoel hg naaft lfti£us en Vicnyfidorus let-

ten: weg, weg, feide hy, met dele ge-

makkelykheden , ik fal ftaan, en rontom
de maaltyd wandelen, en moede fyndefai

ik op myn rok, als Hercules, op do vloer

leggen. Ondertuflchen nam hy overal het

befte uit de fchotel
,
gelyk de Scythen doen,

wanneer fy haar vand’eene plaats op d’an-
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:der verplaatfen , om de befte wei te Toe-

ken: onder het eten fprak hy wondere din-

gen van de deugden , en bragt groote fcheit-

woorden tegen Gout en Zilver voor de

dag. Onderwylen vroeg men aan

tm wat deTe groote kroefen louden doen 9

datmenwel uit fteene potten kon drinken.

Ondertufichen knikte ^Anf&netmi'jrnknegt

dat hy hem een van de groote Bekers foude

geven. Niet denkende dat uit die Beker nog

fbo veel kwaat konde broeden, ^élcidcimus

diekrygende, fweeg ftil, en leunde op d aar-

de met d’elleboog onder het hooft > en de

Beker in d’andre hand. Ondertufichen ging

het drinken aan Tafel louter aan. Onder-

wylen , de Schenker fynde een fraye jon-

gen, begon in fyn felve te lachchen, t wehc

ik obferveerde 5
terwyl hy den Beker van

Xleodmm foude ontfangen ,
wierd hem een

fteek-penning gegeven* die hy niet wei

vattende s op d’aarde neder viel 5 waar door

fy beiden fchaam-rood wierden. Men dis-

puteerde van die daar ontrent faten , van

wie dat geld foud gekomen zyn. De jongen

met Cleodmus loochende dat het van haar

quam , dog men fag dit door de vinge-

ren. Cleodemus wierd ondertuftchen fraitjes

dronken.
Vorders vraagde Mcidamas hóe de naam

was van de Bruid , doe riep men met luider

ftemme dat men fwygen foude: doe fag hy

na de Vrouwtjes , ik breng het uw Clectnthi 9

feide hy , in de naam van Hercules *Archegeta :

J
hier
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hier lachten fy alle om: lagt gykerk-roo-
Vers, feidehy , om dat ik het de Bruid in
denaam van mijn God Hercules voor breng?
het is een hoognoodige faak, wantfoofy
dieBeker van mynhand niet en ontfangtjbo
falfe noit foo een jongen krygen , als ik van
naturen ben ° onwykbaar van deugden >

meteen reine ziel en herk van lighaam , en
meer andere dingen daar om gelachchen
tvierd : waar over hy fchrikkelyk ver-

toorent was ,

9
t fcheen dat hy alles in

roer wilde hellen. Hy ibu ymant wak-
ker met lijn hok afgeteihert hebben , foo
men hem lyn bakkes niet by tyds met een
pannekoek gehopt had : waar door hy wat
milder wierd. Onderwy len begon de wyn
in de andere te werken.

pionyfïdoms iprak eenige redenen, en
wierde van de dienaars die agter lijn rugge
honden geprefen. En begon te lingen , en
Waren vrolyk: d’eene las vah in een boek, en
d'ander verhaalde voort hihorijes en vertel-

letjesom te Jachchen : daar quam ook een
kaalhoofdigen danfer in , meteen hairkuif
©pkhooft, defe danhe feer aardig tot ver-

maak dergahen: hy fong foo wat op fyn
op t laathe gaf by een yder een

fchemp-fchoot of twee, en die kraakte
lachte daar om : maar alshy ^4Icidamantes
foo een lèep-balletjen onder de neusgevre-
ven had , noemende hem een Meliteijcb bon-
deken,doe wierd,hy verhoort:hy fmeet lijn

mantekjen af , en wilde hem te Jyf met de

hok*
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ftok, foo dat wy hier een aardige worfte-

ling fagen met een gekken Philofooph.

Dog den Philofooph moeft het eyndelyk

verliefen.

Terwy 1 dit gedaan was , en wy nog

lachehen befig waren,quam Vionkut de Ge-

nees meefter binnen. Defe fat naad

en at van ’t gene overgefchooten was : En

*was by ons in groote aanfien. Terwy

quam daar een jongen met een brief van

£t<emdes den Stoicu* ,
welke feide dat hem

van fijn Meefter bevolen, was, dat hy die

jn’t aanhooren van allen foude lefen , en

dan weder weg gaan.Defe las den briefdoor

yerwilliging van ^rifianetttt- ,

Ph. Was het ook eenBruilors Lied, or

yts anders ter eeren van de jotig-getroude?

L v c. Neen, het raakte dat niet eensjmaar

de Brief was aldus:

Et/EMocles den Philofooph wenfcht

aan Auist^enetus veelheils.

D At ik mijn leve dage weinig na vinnig-

bytendeffkeldwoorden gegeven oebffr.t

gy getuige ffn : nademaal mj verfchetde,

die uw in rijkdommen overtreffen , dagelyks

aan boord ffjn : foo luijler ik. wemigm

haar woordemoverdenkende de ongeregeldhe-

den die op fulke plaatfen gefchiedm.Maargy

.11 Deel! (Oo) fcbijnt
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fchijnt een groot e misflag begaan te hebben te-

gen my een uit uw gebueren , daar gy van my
fooveel geagt %yt , dat gy uw vriend niet

verwaardigt hebt , by foo eengoetgefclfchap

ter tafel te nooden. Het moeit my om uwent
wille dat gy Joo ondankbaar fyt geweeft

:

wantik
L
en fel het getuig daar r/iet in , dat

ymant my een wild verken , een haas of een

koek. geeft : die ik. overal genoeg kan k>y-

gen > gelyl^my beden nog 5 by myn Difcipel

komend e
,
gebeurt is. Nu daar is my aan uw

weinig gelegen : ik weet wel waar het my
van daart komt : ikfegge van die Philofophen

die met uw redenkavelen ? die il^wel met een

fluit- reden de mond fou kpnnenfloppen. Gy
kont uw niet verontschuldigen dat gy my
quanfuisfond vergeten hebben : il^ hebje van
daag nog wel tweemaals gefprokyn , ééns

fhuis , en eens in de Tempel van Caftor én
Pollux. Selfs Diana is daar ever ver-

ftoort. Dat ik.my

m

fehaamd e ik, foude

wel wat anders feggen , maar gy fult het

wel bevinden uit Zopyrus , my fijn twee

'Difcipulcn mtrokfen
y
dog om eerbaarheits

halven falikjott verfwijgen . Gy behoeft myn
Jongen niet yts van

y

tgebraden ofgefooden

mede tegeven, want ik.heb hem vooral belaft*

dat by het niet foude aannemen.

Het
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Het fweet liep my langs de wangen van

fcha-imte, ik 'wenfte dat my de aarde had

ingeilokt, doe ik Ag dat een yder op elk

punt van de Brief lachte: voornamentlyk

die, welke Etamocks kende, dat l>y grys was
en van foo een m mhaftig-heit. Het jchyat

wel dat ^riftjenetus wel om hem gedagt

had ,
maar dat’er geem plaats genoeg en

was. De jonge de Briefgekefen hebbende,

hadden fy alle hef oog op Diphilus en Zenon,

welke faten en beefde en r rilden,h .ar h:h uit

bekennêde. Niettemin alhoewel\Arift<enetos

verSaaft wasjhietti hy ens vrolyk re zyo, en

fomtyts Iaggendep eüdende de jongen weer
na huis , daarby feggende, dar. hy het verbe-

teren foude. Daar vielen orAdertuflehen veel

woorden over die Briefen men bekerde lou-

ter. CUodemus fpoog Zenothmus irftaange-

figf; en met de lmker-hand by de baard

grypende
,
gafhem een flig tegen het voor-

hooft: jafnd hem by na dootgeüagen foo

*4riftjenetus daar niet tüucheh gekomen
was.

Vorders pifte *4Icidamas daar voor alle

mansoogen, geen fchaamte hebbende voor

de Vrouwtjes. Zenothemus cn Cleodemus hie-

len nog niet op, alhoewel *4riftjenetus tuf-

fchen beide was : en fteiden de quefty uit tot

s’anderen daags , alhoewel iy van de Ryk-
dommen en Welluften nog niet ophielen te

twiften , willende de Servette van een

fcheuren die de jongen van Zenothemus in

(O o z) de
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de hand liad , welk met alderlei vlees ge-
vult was.

Ion begon te feggen dat fy fwygenfou-
den,yvant het was al lang genoeg gekeven

:

defe wilde wat goets voor den dag brengen:
?
t welk fy alle voor goet keurden.Ik fal dan
eerB beginnen, feide Jon. Welke doe ver-
fcheide dingen hier en ginder van ophaalde:
welk by beurten in't ronde omging. Op’t

laatB begon hetweder fb hevig aan te gaan,
dat fy aan ’tvegfen geraakte,foo dat Zenothe-

mus een Beker van de Tafel greep, en wilde
daar mede Hormon fmyten, dog vloog tegen
de Bruigoms kop aan , dat hy grootelyks
gewond wierde $ waar op de Vrouwen
luid keels fchreuwden , en Boegen tegen de
Mannen, ja het fcheen een heelen inland-
fchen oorloog te zyn. Hy wonde ook ver-
fcheiden van de knegts.die by de rafel Bon-
den. Cleodemus Bak Zenothemus met de vin-
ger het Oog uit .* ja beet hem byna de Neus
af, fommige wierden de tanden uit de mont
geflagen , en by het hair gefleept , alles

was vol gehuil en gekerm. ïk Bond van
verre by de muur, Bende dit fpujletjen aan*
denkendedat het gevaarlyk was fuik volk
te fcheiden $ het fcheen datmen eenige
Lapithen of Centauren fag, die de Tafels om-
fmeten, en de Schootds en Bekers tegen de
vloer aan gooiden.

~4lcidamas nam het ligt weg
: gy kont wel

denken dat het vry wat heviger inden dui-

Ber
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fier heeft toegegaan,als het wel by het licht

fou gedaan hebben , want men floegdaar

in’thondert, en daar wierden veel bebloe-

de koppen gemaakt. Alfoo wiert defe maal-

tydgeeind'igt : doe gingen al de gequetften

na huis,dog ’s ogtens vondmen d’een op een

pothuis , d’ander op een floep , de derde op

de fluis of in de goot leggen, en hadden ge-

fpogen als vcrkens. Maar ^Icidctwcts konden

fy niet uit den huife krygen.

L U C 1 A N I

PHILOPATRIS.

Hy maakt* Jupiter -re fcbande , alsook. A-

pollo , Neptunus , Mars > Mercurius,

Miaerva ? en meer andere dingen.

Tri EPhok , Critias en Cleolaos»

Triephon. Hoe fyt gy foodiep in gedag-

ten, dat gy foo eenfaam wan-

delt? gy fiet’er foo bleek uit, hebt gy een

Cerberm of een Hecategc(:ien ? Hoort gy my
niet fpreken Critia, of zytgy doof?

Grit. V/at Tal ik feggen , ik heb daar

fulke wonderlyke fabaleu gehoort.

(O o 3) Tfc,
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T R. Watje fegt. Synhet ook alle beufè-

lingen geweeft ?

Cr. Valt my togh foo moyelyk niet
Triepbon.

T r i £ p . Het fchynt dat gy al een gewig-
tige fake voor hebt. Komt eerffc wat by uw
felven, en braakt dan al die beufelingen uit,

Cr. Staat vry een geheel morgen lands
van my Triepbon , opdat gy niet omhoog
gevoert werde , en mklchien ergens neder-
vallende eenige Zee de naam van deTy/e-
phonfe Zee genoemt wert ,gelyk Icam wel
eertyds gedaan heeft.

T r. Ik ga dan wederom. Bedaart wat.

C r. Foi , foi 5 gy zyt een beukelaar. Och
och, die quade raadflaagen , wee, wee ,

die y dele hoop.

Tr. Hemel watteopblafingen , wateen
gefwelin de darmen ? wat gerommel ifïèr

in de buik. Gy moet wonder gehoorig
zyn, gy fchynt wel door uw nagels gehoon
te hebben , foo veel hebt gy onthou-
den.

C r. ’t Is geen wonder dat ik door mya
nagels foude hooren , daar gy hoort dat

myn buik een fluit is , en myn hoof wil
baren, ja dat de mannelyke natuur in een
Vrouwelyke wil veranderen , en dat uit de

Vrouwen vleugels groeven*, foo men maar
dePoëeten msggelooven. Laat ons ond-er

defehadawe wat gaan fitten.
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T r. Dat’sgoet. Maar ik vrees dat het een

tooverie mag gewceft zyn die gy gehoort

hebt.

Cr. Neen by den Hemelichen Jupiter,

fulx moeH niet fijn.

Tr. Gy maakt my nog meer verbaad

met by Jupiter te fweeren ; want wat fou

hy konnen wreken , al quamje fchoon den

eed te overtreden? want ikagte dat uw de

Hukken van Jupiter wel bekent fyn.

Cr. Watfegtgy! zou my Jupiter niet

in den afgront konnen werpen ? hy heeft

nog onlangs Salmoneus , die tegen hem dorft

donderen , met de blixem ter neer gehonft?

als ook alle andere wederfpannïge en revol-

te makers/waarom hy van de Poeeten in ha-

re Digten ,
overwinnaar der Titans , en doo-

der derg.cufen genoemtwert, gelyk ook

by Homerus.

TR.Gy hebt daar we! veel dingen verhaalt

die men y^'/ertoefchrijft 5 maar hoor eens,

indienje ’t verdragen kont , vraag ik., is hy

ook niet eenSwaan geweeft,en eenSatyr9om
fijn geilheitjja ook een Stier? en ten waar hy

dat hoertjen niet op fijn fchofcen gepakt

hadde, en daar mede over de zee gevloden

was, hy mogt wettigt nog ergens inden

ploeg gegaan hebben , indien hy een Boer

in handen gevallen was, defe uwe Jupiter

de donderaar en blixemer j en daar men nu

feit dat hy blixemen werpt, mogt hy doen

met de fwiep om de billen gekletft wer-

(O04) dea.
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den. Maar wat belangt dathy by de JEthio-

pen tegaft gaat, die fwarte menfchen en
ieelyke bullebakken , daar hy in geentwaalf
dagen van haar fcheide, maar van de wyn
beftoven blyfe fitten , en dat nog meer, daar
hy fuik een groote baard heeft , ey lieve is

dat niet ten hoogften fchaadelyk ? maar
wat nu van den Arent en den Berg Ida is ,

en dat hy over het geheele lyf met kind
vvert , fchaam ik my te feggen.

Cr. Wat dan ? Tullen vvy by *4polio

fweeren
, als die een Teer goeden vvaarfeg-

ger is ? en daar en boven een treflyk Ge-
nees meefter ?

T r. Spreekt gy my van defen leugenag-

tige en ydeltn waarfegger niet, die nog on-

langs Crcefus bedorven heeft , en daar na de

Salominms , en on’allyke andere , met haar

alle verdrait en twyfelagtig te antwoor-

den zyn ?

Cr. Sal het dan Neptunus zyn? die den

drytandigen Vork voert, en in d’Oorlo-

gen fo ver vaar!yk en fchriklyk fchreeuwt,

als anderen duifent , of tien duifentman-

nen , die ook Aard - fchudder genoemt
vvert ?

Tr, Die overfpeelder ! die nog on-

langs Salmoneus Dogter Tyro gefchonden

heeft , en nog andere hoerdom bedryft,

ja een voorftander en vryfprcker van

foodaanige fnoodheden is 5
want toe#

7 MMS
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Mars in den flrik fat, en van eenige onont-

loflelyke knoöpen geknclt wierd , daar

alle de andere Goden van fchaamte (we-

gen , heeft hem defe paardagtige Xeptu-

ms los gemaakt , want hy fchreide

<]uanfüis , even als de kinderen die de

Meefler vreefen , of gelyk de oude besjes

die jonge meisjes bedriegen willen : hy

hield dan by Vulcams aan , dat hy Mars'

ontbinden fou 5 en defen kreupelen God
om dat het hem van dien Ouden jam»

merden > ontboeiden Mars , foo dat hy

een Hoere-voogt wiert,en een die de Hoere-

voogden voorftaat.

Cr. Menmus dan ?

Tr. Weg met dien bedrieger, dien on-

deugenden dienaar van den aldeiwelluftig-

iten Jupiter , die felfs ook in fijne Wel-

luft tot overfpelen rafend wert.

Cr. Zoo weet ik dan wel dat gy
nog Mars nog Venus aan lult nemen , als

die nu al te vooren uwe fcheldingen

uit'geftaan hebben ,
weshalven laat ons

defen ook verby gaan: maar ik fal nog,

eenig gewag maken van Minerva , die

gewapends'Maigt , en onfaggelyke God»

dinne , die het" dingen hooft van

gotf voor de borfl draagt ,
die Reufen o»

verwin fier 5
want ik geloof met dat gy

yts op haar te feggenfult hebben.

T r i e p. O ja! van haar fal ik ook wel yts

fcgr.



874 L u c i a n i

%?cn > foo gy my wilt antvvoor-
den.

Cr. Segt flegtsv vat uw goet dankt.
T r . Segf my dan Crims , vvaar toe

dit hooft van Gorgon dient , en waarom
de Godom ioodanige vvapen op haar bord
draagt.

Cr. Tot eenige ontraggelyke aan-
fchouwinge

, en dat daar door het qua-
de afgekeert wert

$ want het maakt de
Vyanden verfaagt , cn doet de over-
winning henen neigen daaffe wil.

T r. Is dan defe blau oogige Minervó
om dit hoofts wille orivervvinnelyk en
©nvervvrikbaar ?

C R. ji voorfeker.

T r Waarom geeft men dan niet lie-

ver bouten van Stieren en Geiten , tot

een brand-offer , aan dit (langen- hooft

,

dat men bewaren kan , als aan haar die be-
waart wert , op dat het oo]c onsfoo onver-
winly k make als Minerva felfs ?

C r. Maar dit en kan van verre niet hel-

pen, gelyk de Goden , maar alleen als het
ymantdraagt.
T r. Wat is dit voor een hooft , dit

wenfch ik uit uw te verdaan , als die defe
dingen nagefpeurt , en volkomen onder-
vonden hebt , dewyl ik er niet anders af
tvete, als alleen denaam.
Cr. Het is eertyds een fehoone en be-

min-
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minnelyke M aagt gewied , maar na dat'er

Terfeus door lift het hooft afftocg, een moe-
digenin de tooverken ft ervaren man was,

die haar door eenigtoover-rym wift te be-

fweeren , fo hebben de Goden dit hooft, tot

eenige toeverlaat , en als tot een feker bs«

fchutfel , voor ftg ielven behouden.

T r. Soo wys en was ik niet > dat de

Goden ook de menfehen van nooden had-

den ; maar wat was haar hanteringe doe fe

leefde , of dienden fe als een fchoone

vrouw in de Kroegen om geld , of wierd

fe ih'theimelyk gekamert, en datfe daar

na haar fèlven een maagt noemde.
Cr. Neen, in geenderlei wyfe > maar

z’ is maagt gebleven tot haar onthoofding

toe.

Tr, Wanneer ymant een Vryfter het

hooft afflaat , die foueen fchrik voor het

volk zyn. Ikweetdat’er verfcheide deden
in hutspot gehakt rontom het eilantdry-

ven, welke Creta genoemt wert. Soo ik

dat geweten had Critia t hoe veel Gorgonen

fou ik uit Creta hier gebragt , en uw een

onwinbaar man gemaakt hebben. De Poëe-

ten en deOrateurem fouden my verre bo-

ven Terfeus geftdt hebben , wanneer ik

fbo veel Gorgonen hadkonnen aan den dag
brengen. Ik heb in Creta het graf van Ju*
piter ook gefien , de plaatfen daar hy ge-

voed was , en de b00men die daar nog
groen waren.
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Cr. Weet gy niet deTooverijen en de

offeranden , die wy moeften gebruikt ge-

had hebben.

Tr Soo dit door tooverijen gcfchiet

was Critici , fou hy haar wel weder uit de

helle opgewekt , en weder in het foete

ligt gebragt hebben. Maar het zyn maar
beufelingen en fabulen die de Poëeten ver-

fiert hebben.

Cr. Houd gy dan ook van Jmo niet,

die de Huisvrouw en Sufter van Jupiter

is?

Tr. Ei fwyg maar van haar , om die

onbefchofte overfpelen. Gy fiet hoe my
de buik fwelt , even of ik fwanger was. Ik

ben daar door uw woorden gebeten even

als van een dollen hond:en fooik niett’huis

komende een flaapdrankjen inneem , vrees

ik in een groote rafernie te vervallen. Daar-

om fwijgt maar ftil. ïs dat Cleolaus niet,

die daar foo aan komt flappen ? hy moet

yts ernfligs hebben. Sullen wy hem aan*

fpreken ?

Cr. Ja toch.

T r. Gaat ons niet verby Cleolae > want
gyfchynt een boodfchapte hebben.

Cleol. Weeft beide gegroet, myn
goede Vrienden.

Tr. Hoe haaftgyuw foo, gy hygt na

tiwadem : is 'er wat nieuws ?

Cl.
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Cl. Die vormaarde Suft , en de beroem»

!
de Hoverdi e van Perjïs is gevallen : hetgant-

fche rahien fal vallen door groote kracht.

Cr. Ik heb nooit geweten wat ik myn kin-

deren voor een Teftament foude nalaten ik

magfe die dag des Veld*Overften na-laten,

dan Tullen fy rijk en gegoed werden.

Tr. Dat is goet : want Babel Tal verweeft,

JEgyfUn in flaverny , de Perfianen t'onder-

gebracht 3 en de Scythen verdelgt worden.
Och! of wy fulks beleefden.
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;

JLexiphaves

Leven yan Demonax
Droom, ofte Haan
Tweemaal bcfchuldigde

§3
in
I2z
140

170

Hero-



der Hooft-ftukken.

LuC.Herodotus 3 of JEtio 490
Eerftc Boek van Phalarïs 495
Tweede Boek van Fhalaris 505
Voor die fich onder het groeten

verfproken had S ÏO
Sterre-konH 519
Beelden 529
Van de Beelden 543
EfelofLucius 559
Inpiter

,

Treurfpeelder 597
Pannelekker * cfkonft van Pati«®

ndekken
Aanfpraek^ oïttBacchus 66z
Valfche onderfoeker ? ofPheudolo»

gifles 66 8
Treur-fpeeiige voet-euvel 5 of Po-

dagra 682
Ocypus j ofras-voet. 694
SyrijcheCoddin 700
Cynicus , ofhonds Philofooph 728
Nedervaringi ofdwingeland 737
Danfinge 75 6
Gelubde 776

Minne 782

Samen - fpraak der Hoeren 8 20

G/ycera enThais 8 20

Myrtiwrj) Famphylus en Doris 82 2
Moeder en Fhilinna 8 25

Melijfa en Bêcchis 8 27

Chnqxium



Regifterder Hooft-ftukken.

'Lvc.donariHt/f cn Leana 831

Krobyle ca Korinna 833

Moeder en Mufarïum 836

Ampehs en Chryfts 859

Dorcas-, Tannychis > Philojlratm en

Polemon 842

Chelidoniumen Drofi 846

Tryphana en Charmides 849

JoejJa , Pythias en Lyfias 851

Leuntichus,
Cbenidas enHymnis 8 5 4

Dorro en Myrtale 856

Ctchlió en Partbenis
' 858

Maaltijd ofte Lapitben 86c

Philopatï'n







"

:

76 »'
3

k-'Z- ft. A<-N*ft I

o^r I

é> fffIJ' - C :\,,r q^~xJri *

r-ntteS 1^1/ilLl





b-

• » j




